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

ölkə Rəy tarixi Rəy Ekspertiza nəticəsi

Absolut Kapsul 2 x 15 Vitamin C 50 mg, Calcium 50 mg, Phosphorus 39 mg, Lactobacillus 
sporogenes 500 lacs, Magnesium 30 mg, Choline Bitartrate 25 mg, Citrus 

Bioflavonoids (8 mg of Bioflavonoids) 20 mg, Nicotinamide 20 mg, Zinc 15 
mg, Green Tea Extract equivalent to Polyphenols 10 mg, Iron 9.9 mg, 

Vitamin E 7.5 mg, Pantothenic acid 5 mg, Potassium 4 mg, Chloride 3.6 
mg, Vitamin B1 2 mg, Vitamin B2 2 mg, Silicon 2 mg, Manganese 1.5 mg, 
Vitamin B6 1 mg, Beta Carotene 0.8 mg, Copper 0.5 mg, Lutein 250 mcg, 

Folic Acid 150 mcg, Iodine 150 mcg, Boron 150 mcg, Biotin 100 mcg, 
Chromium 65 mcg, Molybdenum 25 mcg, Selenium 20 mcg, Vitamin K 10 
mcg, Tin 10 mcg, Vanadium 10 mcg, Nickel 5 mcg, Vitamin B12 1 mcg, 

Vitamin A 2500 IU, Vitamin D3 200 IU

Ethyl cellulose, Magnesium stearate, 
Methylene chloride, Purified talc, 

İsopropyl alcohol, HG capsules size "0" 
green cap./Green body capsules

Bioplus Life 
Scienas PVT.Ltd.

Hindistan 22.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Absolut(kapsul, № 30) adlı  məhsul bəzi 
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi, antioksidant təsirli 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.

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.K

G

Almaniya 07.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Activline Vitamin C (fışıldayan tablet, №20) adlı məhsul 

C viitaminin əlavə mənbəyi 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 10 x 12 q Vitamin C - 180 mg Sugar, Rooibos extract, Citric acid, 
Flavourings, Apple fruit powder, 

Aspartame, Acesulfame K

Dr.B.Scheffler 
Nachf.GmbH&Co.K

G

Almaniya 21.01.2020 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.

Afyon Gel 50 ml Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 23.01.2020 Xitam 
verilən 

müraciətlər

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 23.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Agemo (kapsul №50) 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.
Agrippo toz 5 g №  14 Garlic (Allium sativum L.) standartized, dry extract - 144 mg, Vitamin C (as 

L-ascorbic acid) - 80 mg, Zinc (as Zinc citrate) - 10 mg
Maltodextrin, Sorbitol, Malic acid, 
Beetroot powder, Raspberry juice 
reconstituted from concentrated 

raspberry juice, Flavours, Black tea dry 
extract, Silicon dioxide, Sucralose, 

Steviol glycosides

Polski Lek S.A Polşa 28.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Agrippo(saşe, 5 g № 14) adlı məhsul  

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

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:a)"saşet" sözü  "saşe" ilə əvəz olunsun;
         b) qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda "tərkib" rəyə uyğun olaraq 

göstərilsin 

Alfa-Carnitin Kapsul 3 x 10 L-carnitine tartrate - 500 mg Cornstarch, Natural gelatin Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 29.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Alfa-Carnitin (kapsul, №30) adlı məhsul orqanizmin 
əsas metabolizm proseslərini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Alfa-Omega 369 Kapsul 3 x 10 Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 17.01.2020 Xitam 
verilən 

müraciətlər

Alqa validis Kapsul 1 Echinacea purpurea herb - 290 mg, Mentha piperita leaves - 100 mg, 
Fucus vesiculosus tallus - 50 mg, Ascorbic acid - 30 mg, İnula helenium 

root and rhizome - 20 mg, Glycyrrhiza glabra root - 10 mg

Corn starch, Calcium stearate, Lactose, 
Gelatin (capsule shell)

Litoral Universitet 
İnnovasiya Şirkəti

Rusiya 27.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Alqa validis(kapsul № 50) adlı 

məhsulvitamin C,yod mineralı, qliserrizin turşusu maddəsinin əlavə 
mənbəyi kimi,KRVY,qrip profilaktikası zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:a)Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin
        b)İstifadə üzrə tlimatda:"hündür andız","məxməri exinaseya" yazıları 

müvafiq olaraq "uca andız","qırmızı exinaseya"ilə əvəz olunsun.

Anabolic Amino 9000 Tablet 1 Anabolic Amino 9000 blend – 1231.1 mg, Whey protein hydrolysate (from 
milk) – 896.4 mg, Chicken protein hydrolyzate) – 335.7 mg, Beef protein 

hydrolysate – 782.1 mg (Model amino acid profile per 6 tablet: L-Glutamic 
acid - 1596 mg,  L-Leucine - 749 mg, L- Aspartic acid - 928 mg,  L-Lysine - 
735 mg, L-Proline - 1026 mg,  L-Valine - 455 mg,  L-Isoleucine - 388 mg,  L-

Threonine - 491 mg, L-Alanine - 821 mg, L-Serine- 463 mg,  L-
Phenyloalanine - 299 mg, L-Thyrosine - 197 mg, L-Arginine - 607 mg, L-

Glycine - 1410 mg, L-Methionine - 163 mg, L-Histidine - 150 mg, L-
Cysteine - 121 mg, L-Tryptophan - 81 mg)

Bulking agent - Calcium Carbonate; 
Firming Agent - Calcium Phosphate; Anti-
Caking Agents - Magnesium salts of fatty 

acids, Silicon dioxide; Flavouing

Olimp Laboratories 
Sp. z.o.o

Polşa 24.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Anabolic Amino 9000 (tablet №300) 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.

Ankaferd Bloodstopper Hemostatik 
Tampon

20 x 20 sm Urtica dioica-6mg, Vitis vinifera-8mg, Glycyrrhiza glabra-9mg, Alpinia 
officinarium-7mg, Thymus vulgaris-5mg

Ayrıca qeyd edilməmişdir İmmün Gida İlaç 
Kozmetik San. ve 

Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 07.01.2020 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "Ankaferd Bloodstopper, Hemostatik 
Tampon, 20x20 sm №1" adlı məhsul qanaxmanı dayandırmaq üçün 

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



Ankaferd Bloodstopper Hemostatik 
Tampon

5 x 7,5 sm Urtica dioica-0.6mg, Vitis vinifera-0.8mg, Glycyrrhiza glabra-0.9mg, Alpinia 
officinarium-0.7mg, Thymus vulgaris-0.5mg

Ayrıca qeyd edilməmişdir İmmün Gida İlaç 
Kozmetik San. ve 

Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 07.01.2020 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "Ankaferd Bloodstopper, Hemostatik 
Tampon, 5x7.5 sm №12" adlı məhsul qanaxmanı dayandırmaq üçün 

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

Ankaferd Bloodstopper Hemostatik 
Tampon

5 x 5 sm Urtica dioica-0.3mg, Vitis vinifera-0.4mg, Glycyrrhiza glabra-0.45mg, 
Alpinia officinarium-0.35mg, Thymus vulgaris-0.25mg

Ayrıca qeyd edilməmişdir İmmün Gida İlaç 
Kozmetik San. ve 

Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 07.01.2020 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "Ankaferd Bloodstopper, Hemostatik 
Tampon, 5x5 sm №12" adlı məhsul qanaxmanı dayandırmaq üçün 

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

Ankaferd Bloodstopper Hemostatik 
Tampon

2,5 x 7 sm Urtica dioica-0.18mg, Vitis vinifera-0.24mg, Glycyrrhiza glabra-0.27mg, 
Alpinia officinarium-0.21mg, Thymus vulgaris-0.15mg

Ayrıca qeyd edilməmişdir İmmün Gida İlaç 
Kozmetik San. ve 

Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 07.01.2020 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "Ankaferd Bloodstopper, Hemostatik 
Tampon, 2.5x7 sm №12" adlı məhsul qanaxmanı dayandırmaq üçün 

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

Antakrill Kapsul 3 x 20 Fish oil - 1000 mg (Omega-3 fatty acids - 350 mg, EPA - 180 mg, DHA - 
120 mg)

Gelatine, Glycerol, Purified water MNC Bitkisel Sağlık 
Ürünleri Ltd. Şti

Türkiyə 08.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən ANTAKRİLL(kapsul, №60) adlı məhsul omeqa-3 

doymamış yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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

Apimol Şərbət 100 ml Honey - 1000 mg, Pomеgranate Extract -  500 mg, Propolis Extract - 200 
mg, Echinacea Extract - 100 mg, Blackberry Fruit Extract - 200 mg, 

Potassium Sorbate - 5 mg, Grape Seed Extract - 1 mg, Menthol (flavour) - 
0.005 mg

Glycerin, Sodium Methyl paraben, 
Sodium Propyl paraben, Sodium 

benzoate, Citric acid, Disodium EDTA , 
Col. Caramel, Col. Sunset Yellow Supra

Bion Corporation 
Ltd

Böyük 
Britaniya

08.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən APİMOL(şərbət,100 ml) adlı məhsul  

immun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri 

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

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:İstifadə qaydaları rəyə uyğun olaraq göstərilsin.
Apiren Daxilə qəbulu 

üçün  məhlul-
damcı

20 ml Alcoholic tincture of propolis (min. 35 % dry matter) - 80 %, Alcoholic 
tincture of Calendula flower (Calendula officinalis) - 10 %, Alcoholic tincture 
of parsley root (Petroselinum crispum) - 4 %, Alcoholic tincture of bearberry 

leaves (Arctostaphylos uva-ursi) - 4 %, Alcoholic tincture of horsetail 
(Equisetum arvense) - 2%

Alcohol, Water Apipharma d.o.o Xorvatiya 17.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Apiren(daxilə qəbulu üçün  məhlul-

damcı, 20 ml) adlı məhsul sidik- ifrazat sitemin fəaliyyətinı yaxşılaşdıran 
vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏolub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

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

deyil.
QEYD:a) istifadə qaydaları rəyə uyğun olaraq göstərilsin;

         b)məhsulun tərkibində  Alcoholic tincture of bearberry leaves 
(Arctostaphylos uva-ursi) inqredienti olduğu üçün, məhsulu qəbul etmə 
müddətini 1-2 həftə kimi göstərilsin.Əks halda böyrəklərdə adı çəkilən 

inqredient təsiri altında qıcığlanma baş verə bilər.
Aqnubest Kapsul 3 x 10 Vitex Agnus castus seed dry extract - 150 mg, Camellia sinensis herb dry 

extract - 30 mg, Indole-3-carbinol - 90 mg, Soy isoflavones - 30 mg
Corn starch, Gelatin Alisa İlaç Qida  

Kozmetik San. Tic. 
Ltd. Şti

Türkiyə 30.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Aqnubest (kapsul №30) adlı məhsul 

qadınlarda hormonal balansı 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 dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: A)Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadə 
qaydası" və "əks göstərişlər" bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi 

zəruridir.
B) Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda və qablaşma 

üzərində məhsulun tərkibində olan komponentlərin beynəlxalq elmi adları 
ilə yanaşı, A zərbaycan dilində tərcüm əsinin qeyd edilm əsi zəruridir.

B)Qab

Armogren Tablet 2 x 15 Glucosamine sulphate potassium chloride (eq.to 250 mg of Glucosamine 
sulphate) - 351 mg, Chondroitin sulphate 90% (eq.to 200 mg of Chondroitin 

sulphate) - 222.22 mg, Calcium carbonate (eq.to 50 mg of Calcium) -
128.87 mg, Methylsulfonylmethane - 100 mg, Melon papaya (Carica 

papaya) fruit extract - 100 mg, Boswellia (Boswellia serata) resin extract - 
100 mg, Cholecalciferol 100000 IU/g (eq. to 400 IU or 10 mcg of Vitamin 

D3) - 4 mg

Microcrystalline cellulose, 
Polyvinylpirrolidone, Cross linked 

carboxy methyl cellulose, Fatty acids, 
Magnesium salts of fatty acids, Silicon 
dioxide, Tablet coating (Aquapolish D 

yellow 029.61 MS: Hydroxypropyl methyl 
cellulose, Titanium dioxide, 

Microcrystalline cellulose, Fatty acids, 
Iron oxide yellow)

JSC Aconitum Litva 13.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Armogren (tablet, №30) adlı məhsul onurğa və 

oynaqların degenerativ və distrofik xəstəliklərinin müalicə və 
profilaktikasında 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.

Arteasy Tablet 3 x 10 Glucosamine sulfate - 500 mg, Chondroitin sulfate - 100 mg, Undenatured 
Type II Collagen (60 %) - 66.67 mg, Curcuma longa extract - 50 mg, 
Boswellia serrata extract - 50 mg, Methylsulphonylmethane - 50 mg, 

Vitamin C (Ascorbic acid) - 15 mg, Manganese Sulphate Monohydrate 
(Manganese 1.7 mg) - 5.23 mg

Microcrystalline Cellulose, 
Polyvinylpyrrolidone (E 1201), Cross-

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

salts of fatty acids (E 470b), Deionized 
water, Ethanol

Vefa İlaç San. ve 
Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 14.01.2020 Müsbət əqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən ARTEASY(tablet  N 30) adlı məhsul  oynaq  və 

onurğanın degenerativ-distrofik xəstəliklərin müalicəsi  zamanı köməkçi 
vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

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

deyil.
Qeyd:a)İstifadə üzrə təlimatın "Göstərişlər" bəndində birinci cümlə" 

"Arteasy məhsulu oynaq  və onurğanın aşağıda göstərilən degenerativ-
distrofik xəstəliklərin müalicəsi  zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə 

olunan bioloji fəallığa malik qida əlavəsidir" kimi korrektə olunsun. Belə ki, 
BFMQƏ farmakoloji xüsusiyyətlərə malik ola bilməz).Qeyd edək ki, 

sonuncu dəfə məhsula dair  verdiyimiz rəydə  bu nöqsanın qeyd 
etdiyimizə baxm ayaraq, kənarlaşdırılm am ışdır. 

b)Qablaşma və stifadə üzrə təlimatda sarı kök(Curcuma longa) bitkisinin 
Azərbaycan dilində  adı  düzgün qeyd olunsun.





Avikalsin Şərbət 150 ml Calcium carbonate (corresponds to elemental Ca 200 mg) - 500 mg, 
Vitamin D 0.25 % corresponds to pure cholecalciferol - 5 mcg (200 IU)

Glucose and fructose syrup, Potassium 
sorbate, Sodium lactate, Xanthan gum, 

Flavor, Glycerol, Osmotic water

Sintal Dietetics SRL 
(for Perrery 

Farmaceutici S.r.l)

İtaliya 21.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Avikalsin (şərbət, 150 ml) adlı məhsul kalsium 

mineralının 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.

Babs Multivit Şərbət 150 ml Akson İlaç ve Tıb. 
Ürünler 

San.Tic.Ltd.Şti

Türkiyə 09.01.2020 Xitam 
verilən 

müraciətlər

Baby Life Şərbət 100 ml Vitamin C - 100 mg, Vitamin E - 13.799 mg 30 IU, Vitamin B3 (Niacin) - 12 
mg, Vitamin B5 (Pantothenic acid) - 6 mg, İron - 0.5 mg, Zinc - 1 mg, 
Vitamin A - 751.366 mcg 2500 IU, Vitamin B6 (Pyridoxine) - 1.4 mg, 

Vitamin B1 (Thiamine) - 1 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 1 mg, Vitamin D - 
10 mcg 400 IU, Folic acid - 100 mcg, Vitamin B12 - 2.5 mcg

Deionized water, Glycerol E422, Sorbitol 
E420, Orange flavor, Xanthan gum 

E415, Potassium sorbate E202, 
Polyoxyethylene sorbitan monooleate 

(polysorbate 80) E433, Butylated 
hydroxide E321, Betacaroten E 160 a, 

Sucralose

Botafarma Sağlık 
Ürünleri Tic. ve 

San. ltd.Şti

Türkiyə 21.01.2020 Xitam 
verilən 

müraciətlər

mektuba cavab yoxdur

BCAA (Cherry Lemonade) toz 400 q L - leucine - 2500 mg, L - valine - 1250 mg, L - isoleucine - 1250 mg Citric acid, Flavor, Sucralose, Coloring 
(Cochineal red)

Suplopharm 
Slawomir Grzeca

Polşa 09.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən BCAA (Cherry Limonade) (toz 400 q) adlı məhsul 
idmançılar üçün amin turşuların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda məhsulun 
tərkibində olan komponentlərin beynəlxalq elmi adlarının və Azərbaycan 
dilində tərcüməsinin və "istifadə qaydası" bəndində "böyüklər" yazısının 

qeyd edilməsi zəruridir.

Bestom 3 Kapsul 2x15 Tuna oil - 500 mg, Omega - 3 unsaturated fatty acid (EPA - 119 mg, DHA - 
31 mg) - 150 mg, Vitamin E – 2.5 mg, Vitamin D – 2.5 mcg 

Orange oil, Aroma, Sucralose, Content 
of shell: Pork gelatin, Glycerol, Modified 

starch, Purified water

Vitar s.r.o Çex 
respublikası

14.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Bestom 3 (kapsul №30) adlı məhsul omeqa-3 yağ 

turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunn BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib olunması zəruridir.

Bicom-B Daxilə qəbul 
üçün məhlul

50 ml Vitamin B1 (Thiamine) - 0.7 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 0.7 mg, Vitamin 
B3 (Niacinamide) - 1.5 mg, Vitamin B5 (Pantothenic acid) - 1.15 mg, 

Vitamin B6 (Pyridoxine) - 0.6 mg, Vitamin B7 (Biotin) - 0.02 mg, Vitamin B9 
(Folic acid) - 0.13 mg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 0.0012 mg, Vitamin 

C (Ascorbic acid) - 0.05 mg

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

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim 

ve Araştırma 
Merkezi

Türkiyə 29.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinə əsasən Bicom-
B (daxilə qəbul üçün məhlul, 50 ml) adlı məhsul B qrupu vitaminlərinin 

əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol 

verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi 
deyil.

Bigflor Probiotic / Biqflor 
Probiotik

Kapsul 1 Saccharomyces boulardii powder - 250 mg, Probiotic mixed (Lactobacillus 
acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium longum, 

Streptococcus thermophilus) powder - 22.5 mg, Prebiotic (Inulin) powder - 
25 mg

Hydroxypropyl methylcellulose, Isomalt, 
Maltodextrin, Fatty acid magnesium 

salts, Silicon dioxide

Nuvita İlaç ve 
Kimya San.Tic.A.Ş

Türkiyə 07.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Bigflor Probiotic/Biqflor Probiotik 

(kapsul № 10) adlı məhsul bağırsaq mikroflorasını tənzimləyən vasitə kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

deyil.
Qeyd:Rəyə müvafiq olaraq "istifadə qaydası" və "əks göstərişlər" bəndinin 
qeyd edilməsi və "dizbiozların müalicəsi" yazısının ləğv edilməsi zəruridir.

Binoba Şərbət 150 ml Ginkgo biloba leaf dry extract - 80 mg, Vitamin B1 - 5 mg, Bacopa monnieri 
plant dry extract - 1 mg

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

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 14.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Binoba (şərbət 150 ml) adlı məhsul  

beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

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

Qeyd:"İstifadə qaydası" və "İstifadə sahəsi və göstərişlər" bəndinin rəyə 
müvafiq olaraq qeyd edilməsi və "sirop" sözünün Azərbaycan dilində 

tərcüməsinin "şərbət" sözü ilə əvəz edilməsi zəruridir.

Bio Hyalux Mevita 18 İnyeksiya üçün 
məhlul

3,5 ml x 10 Aqua - 76.9-99.0%, Sodium hyaluronate - 1.0-2.0%, Proline - 0-1.0%, 
Serine - 0-1.0%, Alanine - 0-1.0%, Isoleucine - 0-1.0% etc.

Ayrıca qeyd edilməmişdir Bloomage Freda 
Biopharm Co.Ltd

Çin Xalq 
Respublikası

23.01.2020 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "Bio Hyalux Mevita 18, inyeksiya üçün 
məhlul, 10x3.5 ml" adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası 

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

Biositrat Kapsul 3 x 10 Potassium citrate - 300 mg, Sodium bicarbonate - 100 mg, Parsley 
(Petroselinum crispum) extract 4:1 dry leaf and stem - 20 mg, Dry 
Chamomille (Matricaria recutita) flower extract standardized at 2% 

Apigenin - 20 mg

Colloidal anhydrous silica, 
Microcrystalline cellulose, Magnesiun 

stearate, Gelatin

Nutraceutical&Cos
metics SRL

Rumıniya 24.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Biositrat (kapsul  N 30) adlı məhsul 
böyrək - sidik sistemi xəstəliklərinin 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Qablaşma və təlimatda məhsulun tərkibində olan komponentlərin 
beynəlxalq elmi adlarının qeyd edilməsi, "istifadə qaydası" bəndində qeyd 

edilən "Hamiləlik və laktasiya dövründə həkim təyinatına əsasən qəbul 
olunmalıdır" yazısının ləğv edilməsi zəruridir.



BioSun Daxilə qəbul 
üçün məhlul

30 ml (1 ml - 
25 damcı)

Cholecalsiferol (Vitamin D3) - 1.25 mg (50.000 IU) Olive oil Medicure İlaç 
Sanayi ve Ticaret 

Ltd. Şti

Türkiyə 31.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Biosun (daxilə qəbul üçün məhlul 30 ml) adlı məhsul D 
vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ, onun tərkibində 

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

Qeyd: Rəyə müvafiq olaraq "İstifadə qaydası" bəndinin, Azərbaycan 
dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda komponentlərin beynəlxalq 

elmi adlarının qeyd edilməsi zəruridir.

Branofos Kapsul 3 x 10 Phosphaditylserine - 150 mg, Choline - 150 mg, Inositol - 50 mg, Ginkgo 
biloba leaf dry extract - 80 mg

Corn starch, Gelatin Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 14.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Branofos (kapsul № 30) adlı məhsul  

beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

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

Burgeon Şərbət 300 ml Vaccinium macrocarpon fruit extract - 500 mg, Equisetum arvense whole 
herb extract - 500 mg, Betula pendula (alba) leaves extract - 280 mg, 
Opuntia ficus indica leaves extract - 170 mg, Arctostaphylos uva-ursi 

leaves extract - 170 mg, Cynodon dactylon root extract - 170 mg,  Melissa 
officinalis leaves extract - 170 mg, Rosmarinus officinalis leaves extract - 

170 mg

Water, Sorbitol, Xylitol, Glycerin, 
Xanthan gum, Potassium sorbate, 

Sodium benzoate, Citric acid, Strawberry 
aroma

Fortex Nutraceutical 
LTD

Bolqarıstan 09.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən BURGEON(şərbət, 300 ml) adlı məhsul  

böyrək və sidik ifrazat  orqanlarının fəaliyyətini yaxşılaşdırılmaq üçün 
tövsiyyə olunan BMFQƏ  olub, onun tərkibində olan təsiredici 

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

deyil.
Qeyd:Məhsulun tərkibində "Arctostaphylos uva-ursi leaves extract" 

inqredienti olduğu üçün istifadə qaydalarında"1-2 həftədən çox qəbul 
etmək tövsiyə olunm ur" yazısını əlavə etm ək zəruridir.



Calci-Fitanol Şərbət 150 ml Calcium citrate - 400 mg, Magnesium sulfate - 100 mg, Vitamin B8 - 100 
mg, Vitamin D3 - 10 mcg

Peppermint oil, Guar gum, Glycerin, 
Tricalcium phosphate, Citric acid 
monohydrate, Deionized water, 

Potassium sorbate, Sodium benzoate, 
Xanthan gum, Food color agent

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim 

ve Araştırma 
Merkezi

Türkiyə 24.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Calci-Fitanol (şərbət, 150 ml) adlı məhsul kalsium və 

D3 vitamini mübadiləsini tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 

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

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

b)  B8 vitaminin "fitin" kimi qeyd edilməsinin kənarlaşdırılması və rəydə 
göstərilən köməkçi maddələrin Azərbaycan dilinə düzgün təcümə edilməsi  

zəruridir.
Calfosfin Şərbət 200 ml Calcium gluconate - 400 mg, Vitamin D - 7 mcg, Magnesium gluconate  - 

200 mg, Zinc - 1.96 mg, Phosphorus - 200 mg, Phytin - 100 mg, Lysine - 20 
mg

EDTA, Distilled water, Guar gum, Citric 
acid, Sorbitol, Potassium sorbate, 

Strawberry flavor

Universe Pharma 
İlaç Sanayi ve 

Ticaret LTD. ŞTİ

Türkiyə 07.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Calfosfin  (şərbət 200 ml) adlı məhsul vitamin D 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.

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. Köməkçi 

maddələrin rəydə göstərilən qaydada (tərkibə aid sənədə uyğun olaraq) 
yazılması zəruridir.

Calomin Daxilə qəbul 
üçün məhlul

150 ml Calcium citrate - 400 mg, Magnesium sulfate - 100 mg, Vitamin B8 - 100 
mg, Vitamin D3 - 10 mcg

Peppermint oil, Guar gum, Glycerin, 
Tricalcium phosphate, Citric acid 
monohydrate, Deionized water, 

Potassium sorbate, Sodium benzoate, 
Xanthan gum, Food color agent

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim 

ve Araştırma 
Merkezi

Türkiyə 21.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Calomin (şərbət, 150 ml) adlı məhsul kalsium və D3 
vitamini mübadiləsini tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd: Tərkib rəyə uyğun olaraq yazılsın (istehsalçının təqdim etdiyi 

tərkibə dair sənədə əsasən).
Calzin-D Tablet 1 Calcium carbonate – 1000 mg (eq. 400 mg elemental Ca), Manesium oxide 

– 249 mg (eq. 150 mg elemental Mg), Zinc gluconate – 35 mg (eq. 5 mg 
elemental Zn), Cholecalciferol - 2 mg ( eq. 5 mcg vitamin D)

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

468), Opadry II 85F18422 white, 
Magnesium stearate (E 551), Silicon 

dioxide, Deionized water

Vefa İlaç San. ve 
Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 16.01.2020 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.



Carintova Plus Tablet 3 x 10 Vitamin D3 (as Cholecalciferol) - 5 mcg, Vitamin K (as Phytomenadion) - 
50 mcg, Calcium (as Calcium carbonate) - 600 mg (1500 mg), Zinc (as 

Zinc oxide) - 10 mg(12.44 mg)

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

Magnesium stearate

Met Line Gida 
Kozmetik İlaç 

Medikal  Ve İthalat 
İhracat Ticaret Ltd. 

Şti

Türkiyə 17.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Carintova Plus (tablet, №30) adlı məhsul D vitamini və 
kalsium, 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.

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 30.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Çaytikanı Yağı (məhlul 100 ml) 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. 

CJ İnner B Aqua Rich Kapsul 56 x 500 mq Sodium hyaluronate - 15.1%, Rice Bran extract - 2% Grape seed oil, Collagen, Olive oil, 
Beeswax, Shell (Gelatin, Glycerin, D-

sorbitol, Titanium dioxide, Ethyl vanillin)

Suheung Co., Ltd Cənubi 
Koreya

23.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən CJ İnner B Aqua Rich ( kapsul, № 56) 

adlı məhsul dərinin sağlamlığını qorumaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

       CJ Julipso Saw Palmetto Kapsul 6 x 10 Saw palmetto extract - 64%, Zinc sulfate - 4.5% Grape seed oil, Bees wax, Glycerin, 
Lecithin, Water, Shell (Gelatin, Glycerin, 

D-sorbitol solution, Cacao color)

Novarex Co., Ltd. Cənubi 
Koreya

23.01.2020 Mənfi Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən CJ Julipso Saw Palmetto (kapsul № 60) adlı məhsul 
prostat vəzinin müalicəsində koməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan vasitə 

olub,  öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsidir.

 Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Farmakoloji və 
Farmakopeya Ekspert Şurası tərəfindən 24.01.14-cü il tarixində təsdiq 
olunmuş “Təbii mənşəli preparatların dərman vasitələrinə aid olmasını 

müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının aparılmasına dair metodiki 
tövsiyələr”-nin tələblərinə əsasən "parafarmasevtiklərin gündəlik dozası, 
bu maddələrin dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 
edilən birdəfəlik terapevtik dozadan yüksək olmamalıdır (BFMQƏ-nin 
gündə 2 dəfədən az qəbul edilməməsi şərti ilə)", Serenoa repens bitki 

ekstraktının birdəfəlik  terapevtik dozası isə 320 mq-dır.

Collagen lift Paris Daxilə qəbul 
üçün məhlul

10 ml x 28 Collagen hydrolisate I - 5000 mg, Ulva lactuca - 5000 mg, Vitamin C - 60 
mg

Glycerin, Sodium benzoate, Potassium 
sorbate, Red fruits flavour, Citric acid Qs 

pH 4,8, Water

Novopharma Fransa 28.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Collagen lift Paris  (məhlul 10 ml №28) 
adlı məhsul  dərinin elastikliyini artırmaq və cavanlaşdırmaq 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. 

Collagen Lift Paris Red 
Carpet 

Daxilə qəbul 
üçün məhlul

10 ml x 28 Collagen Hydrosilate I - 5000 mg, Ulva Lactuca - 3000 mg, Hyaluronic Acid 
- 100 mg, Vitamin C - 60 mg

Glycerin, Sodium benzoate, Potassium 
sorbate, Red fruits flavor, Citric acid Qs 

pH 4,8, Water 

Novopharma Fransa 28.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Collagen Lift Paris Red Carpet  (məhlul 
10 ml №28) adlı məhsul dərinin elastikliyini artırmaq və cavanlaşdırmaq 

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. 
Composor 05 Daxilə qəbul 

üçün məhlul
50 ml Fluid extract of Passionflower (Passiflora incarnata L.aerial part) - 800 mg, 

Valerian fluid extract (Valeriana officinalis L.root) - 638 mg, Hawthorn fluid 
extract (Crataegus oxyacantha Auct. flowering tops) - 217 mg, Bitter 
orange essential oil (Citrus aurantium L.branches and leaves) - 6 mg

Glycerin, Water Soria Natural S.A İspaniya 29.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Composor 05 (daxilə  qəbul üçün  

məhlul, 50 ml) adlı məhsul  MSS-nin fəaliyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi   
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

QEYD:a) istifadə üzrə təlimatda  "Məhsulun xüsusiyyətləri" bəndi 
dəyişdirilsin. B elə ki, B FM Q Ə-lər farmakoloji xüsusiyyətlərə xas olmur;

         b) istifadə üzrə təlimatda  "müalicə kursu" ifadəsi "İstifadə müddəti" 
ilə əvəz olunsun;

         c) yaş hədi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Composor 08 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 29.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Composor 25 (daxilə  qəbul üçün  

məhlul, 50 ml) adlı məhsul  immun sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran 
vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

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

deyil.
QEYD:a) istifadə üzrə təlimatda"Məhsulun xüsusiyyətləri" bəndi 

dəyişdirilsin. B elə ki, B FM Q Ə-lər farmakoloji xüsusiyyətlərə xas olmur;
         b) istifadə üzrə təlimatda  "müalicə kursu" ifadəsi "İstifadə müddəti" 

ilə əvəz olunsun.



Composor 24 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 29.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Composor 24 (daxilə  qəbul üçün  

məhlul, 50 ml) adlı məhsul sidik-ifrazat sistemin fəaliyətini yaxşılaşdıran 
vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 
ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 

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

deyil.
QEYD:a) istifadə üzrə təlimatda"Məhsulun xüsusiyyətləri" bəndi 

dəyişdirilsin. B elə ki, B FM Q Ə-lər farmakoloji xüsusiyyətlərə xas olmur;
         b) istifadə üzrə təlimatda  "müalicə kursu" ifadəsi "İstifadə müddəti" 

ilə əvəz olunsun;
         c) yaş hədi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Composor 25 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 29.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Composor 25 (daxilə  qəbul üçün  

məhlul, 50 ml) 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 

dərm an vasitəsi deyil.

QEYD:a) istifadə üzrə təlimatda"Məhsulun xüsusiyyətləri" bəndi 
dəyişdirilsin. B elə ki, B FM Q Ə-lər farmakoloji xüsusiyyətlərə xas olmur;

         b) istifadə üzrə təlimatda  "müalicə kursu" ifadəsi "İstifadə müddəti" 
ilə əvəz olunsun;

         c) yaş hədi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Conergy Q 10 Kapsul 3 x 10 Coenzyme Q10 - 200 mg Sunflower seed oil, Bovine gelatin, 
Deionized water, Glycerin, Lecithin, 

Beeswax white, Iron oxide (red), Iron 
oxide (black)

Vefa İlaç San. ve 
Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 14.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura Koenzim Q 10 /Conergy Q 10 

(kapsul № 30)  metabolik prossesləri tənzimləmək üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Coral Calcium Kapsul 1 Vitamin D3 (as cholecalciferol) - 5 mcg, Calcium (from coral powder) - 350 
mg, Coral mineral powder - 1000 mg

Bovine gelatin, Microcrystalline 
Cellulose, Vegetable Stearic Acid, 

Calcium Carbonate, Vegetable 
Magnesium Stearate and Silicon Dioxide

Vitalabs, İNC ABŞ 28.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Coral Calcium (kapsul, № 60) adlı məhsul vitamin D3 
və Kalsium mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 

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

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

QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır.

Çörekotu Yağı Kapsul 1 Black cumin (Nigella sativa) oil - 2000 mg Beef gelatine Ersağ Bitkisel 
Sağlık Gida Ltd. Şti.

Türkiyə 22.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Çörekotu Yağı(kapsul № 80) adlı 

məhsul müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində köməkçi vasitə kimi töviyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

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

dilində m üvafiq yazıların olm ası zəruridir);

b)Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Crannoza Kapsul 3 x 10 Cranberry extract  (Vaccinium macrocarpon) - 250 mg, D-Mannose - 200 
mg

Sunflower seed oil, Beeswax White (E 
901), Gelatin, Glycerol (E 422), 

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

Vefa İlaç San. ve 
Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 14.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Crannoza (kapsul № 30) adlı məhsul  
sidik-ifrazat sistemi xəstəliklərinin profiaktikası zamanı tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: "Vaccinium macrocarpon" bitkisinin adı düzgün tərcümə 
olunmamışdır, "iri meyvəli mərcanı" kimi tərcümə olunmalıdır.

Creatine Monohydrate 
Unflavoured

toz 250 q Creatine monohydrate - 3 g yoxdur Myprotein (a The 
Hut Group 
company)

İngiltərə 23.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Creatine Monohydrate Unflavoured (toz 250 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.



Demaks Daxilə qəbulu 
üçün  məhlul-

damcı

10 ml Vitamin D3 - 1.25 mg (2 drop - 400 IU) Rosehip fruit extract (solvent vegetable 
oil), Vitamin E

Norfachema 
(Solepharma üçün)

Litva 08.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Demaks (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 10 ml) adlı 
məhsul D3 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 

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

Qeyd: a) İstifadə üzrə təlimatda "Farmakoloji təsiri", "Həkim təyinatı ilə" 
ifadələrinin götürülm əsi zəruridir.

b) Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatın 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 

nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 
ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI” - nın 5 və 6 - cı bəndlərinə uyğun 

olaraq tərtib edilməsi, istifadə qaydasının rəyə müvafiq olaraq tərtib 
edilməsi və D vitamininin dozasının qablaşma üzərində düzgün 

göstərilməsi (50000 IU) zəruridir.

Demaks Kapsul 2 x 15 Vitamin D3 0.1 MİU/g - 4 mg (Vitamin D3 400 IU) Inulin, Magnesium stearate, Gelatine Norfachema 
(Solepharma üçün)

Litva 08.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Demaks (kapsul, №30) adlı məhsul D3 vitamininin 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 
aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: a) İstifadə üzrə təlimatda "Farmakoloji təsiri", "Həkim təyinatı ilə" 
ifadələrinin götürülm əsi zəruridir.

b)  Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatın 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 

nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 
ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI” - nın 5 və 6 - cı bəndlərinə uyğun 
olaraq tərtib edilməsi və istifadə qaydasının rəyə müvafiq olaraq tərtib 

edilməsi zəruridir.

Denora Forte Daxilə qəbul 
üçün məhlul

2 x 7 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 4.74 mg (1 drop - 400 IU) Spinach leaf extract 3:5 (solvent 
vegetable oil), D-α-tocopherylacetate

Norfachema 
(Solepharma üçün)

Litva 09.01.2020 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş Denora Forte (daxilə qəbul üçün məhlul, 2 x 
7 ml) adlı məhsul tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 

birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə 
dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatın Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul 

tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida 
əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI” - nın 5 və 6 - cı 

bəndlərinə uyğun olaraq tərtib edilməsi və istifadə qaydası bəndinin rəyə 
müvafiq olaraq qeyd edilməsi zəruridir.

Dentibaby gel 25 ml Valeriana officinalis extract 5%, Chamomilla Recutita extract 5%, Propolis 
cera extract 5% etc.

Excipients q.s. 100 % LDPSA Fransa 14.01.2020 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "Denti Baby 25 ml gel tubda" adlı məhsul 
uşaqlarda diş çıxarma prossesini yüngülləşdirmək  üçün tövsiyə olunan 

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

Deprevit Bio Tablet 1( içində 30 
tablet)

Potato starch - 100 mg, Sugar - 97 mg, Folium Mentha piperita - 70 mg, 
Hypericum perforatum herb - 53.65 mg, Melissa officinalis - 50 mg, 

Valeriana officinalis root - 25 mg, Brewer's yeast - 50 mg, Magnesium 
oxide - 20 mg, Calcium stearate - 15 mg, Microcrystalline cellulose - 10 

mg, Ascorbic acid - 5 mg, Iron sufate - 3 mg, Zinc oxide - 1.25 mg, Vitamin 
premix (Vitamin A, Vitamin E acetate, Thiamin monohydrate, Riboflavin, 
Pyridoxine hydrochloride, D-Calcium pantothenate, Ascorbic acid, Folic 

acid, Nicotinamide, Vitamin B12) - 0.1 mg

Ayrıca göstərilməyib PTF Farmakom 
MMC

Ukrayna 15.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Deprevit Bio (tablet № 30) adlı məhsul  

MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda  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    inqredientlərin elmi adları da 

verilməlidir.

Dermaren Deep With 
Lidocaine

İnyeksiya üçün 
məhlul

1,1 ml Sodium Hyaluronate - 2.4%, Sodium chloride - 0.58%, di-sodium hydrogen 
phosphate dihydrate - 0,09%, Lidocaine HCl - 0.3%, sodium phosphate 

monobasic dihydrate - 0,04% 

Water Across Co. Ltd Cənubi 
Koreya

24.01.2020 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "Dermaren Deep With Lidocaine inyeksiya 
üçün məhlul 1,1 ml, №1" adlı məhsul kosmetologiyada dərinin 

korreksiyası üçün tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, tərkibi və istifadə 
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil

DetriBus Daxilə qəbulu 
üçün  məhlul-

damcı

15 ml Vitamin D3 - 111.11 IU (2.78 mcg) Alpha tocopherol, Sunflower Seed oil TRİA Pharma İlaç 
A.Ş

Türkiyə 14.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən DetriBus (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 15 ml) adlı 
məhsul D vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 

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

Qeyd: Tərkib rəyə uyğun olaraq (istehsalçının təqdim etdiyi tərkibə dair 
sənədə əsasən) göstərilsin.



Detrocid Kapsul 1 Alpha lipoic acid - 100 mg Maltodextrin, Hydroxypropyl methyl 
cellulose, Magnesium steaarate, Silicon 

dioxide, Talc

Vefa İlaç San. ve 
Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 08.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Detrocid (kapsul  №90) adlı  məhsul 
qaraciyərin funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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

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



DeVita məhlul 30 ml Vitamin D (Cholecalciferol) - 50000 IU (1 ml=20 drops, 1 drop=83.3 IU) Sunflower oil GH YİLDİZ İLAÇ 
VE KOZMETİK 

SANAYİ TİCARET 
LTD.ŞTİ.

Türkiyə 24.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən DeVita (məhlul 30 ml) adlı məhsul D vitaminin əlavə 

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

Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib olunması zəruridiş

Digenzym Plus Tablet 2 Pancreatin (as 4x) - 200 mg, Lipase - 15 mg, Malt diastase - 75 mg, Citrus 
cellulose Pectin - 100 mg, Lactobacillus acidophillus - 7.2 mg, Bromelain - 

2 mg, Papain - 25 mg, Pepsin - 25 mg, L - glutamic acid - 15 mg

Microcrystalline cellulose, Lactose, 
Dicalcium phosphate, Stearic acid, 

Magnesium stearate, Crospovidone, 
Silica, Coating (Hypromellose, Titanium 
dioxide, Talc, Mineral oil, FD&C yellow 5 

Lake, FD&C yellow 6 Lake)

Contract Pharmacal 
Corporation 

(Labormed Pharma 
S.A.üçün)

ABŞ 16.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Digenzym Plus (tablet, №20) adlı məhsul həzm 

sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 

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

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

adlarının qeyd edilməsi zəruridir.

DİOSHA-Soft inyeksiya üçün 
gel 1 ml Sodium hyaluronate 20 mg/ml Sodium chloride, Water for injection Hyundae Meditech 

Co. Ltd
Cənubi 
Koreya 06.03.2019 Müsbət

Diosha-soft, inyeksiya üçün gel,1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə N1, 
adlı məhsul kosmetologiyada dərinin korreksiyası üçün istifadə olunan 

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

DİOSHA-Soft inyeksiya üçün 
gel 1 ml Sodium hyaluronate 20 mg/ml Sodium chloride, Water for injection Hyundae Meditech 

Co. Ltd
Cənubi 
Koreya 06.03.2019 Müsbət

Diosha-soft, inyeksiya üçün gel,1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə N1, 
adlı məhsul kosmetologiyada dərinin korreksiyası üçün istifadə olunan 

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

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

Sodium benzoate, potassium sorbate, 
citric acid, PEG 400, xanthan gum, 

sucralose, vanilla flavor, hazelnut flavor, 
purified water

Miquel Y Garriga 
S.L, İspaniya 23.10.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən DİSURİNORM( oral suspeziya, 250 ml) 
adlı məhsul  sidik ifrazatının  pozulmalarıı  və xoş xassəli prostat vəzisinin 

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

dərm an vasitəsi deyil.

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

Dolmestr Urto (Mastonil) Damcı 50ml

Moruq bitkisinin cavan zoğlarının hidroqliserolalkoholik ekstraktı-771 mq, 
Ağ söyüd qabığının hidroalkoholik ekstraktı-771 mq, Dağtərxununun yuxarı 
xissəsi və çiçəklərinin hidroalkoholik ekstraktı-620 mq, Ərküdə meyvəsinin 
hidroalkojholik ekstraktı-564 mq,tütəkçə kökünün mayə ekstraktı-470 mq, 

Çobanyastığı çiçəklərinin hidroalkoholik ekstraktı-423 mq, Böyrəkçayı 
yarpaqlarının hidroalkoholik ekstraktı-376 mq, Vitamin B6-1.6 mq

Maqnezium glükonat, Dəmir Glükonat Erba Vita Group 
S.p.A San-Marino 29.01.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Dolmestr Urto /Mastonil  (kapsul  №30) 

məhsul  harmonal sikli normallaşdırma məqsədi ilə tövsiyə olunanan 
BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Məhsulun istifadə üzrə təlimatında "Məhsulun xüsusiyyətləri" 
bəndində əvvəlcədən " qadınlarda  harmonal sikli normallaşdırma 

məqsədi ilə tövsiyə olunanan B FM Q Ə" yazısı əlavə olunsun

Dolornon Tablet -

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim 

ve Araştırma 
Merkezi

Türkiyə 18.03.2019
Xitam 
verilən 

müraciətlər
laboratoriya sınaqlarında uyğun olmadığı  haqqında rəy aldığı üçün

Dolornon Tablet -

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim 

ve Araştırma 
Merkezi

Türkiyə 18.03.2019
Xitam 
verilən 

müraciətlər
laboratoriya sınaqlarında uyğun olmadığı  haqqında rəy aldığı üçün

Donsir gel 100 ml Təsiredici maddələr (miqdarı göstərilməklə): disodium edetate 0.1 %, 
glucosamine in form of n-acetyl-d-glucosamine 0.5 %,chondroitini sulphate 
beef 0.8 %,carbopol ultrez 30 0.82 %, water 65.53 %,mint essencial oil 0.9 
%,eucalyptus essencial oil 0.75 %, PEG -40 HCO 6.6 %, glycerin 1%,euxyl 
PE 9010 1%, ethanol extract from Harpagophytum procumbens root 5 %, 
ethanol extract from Curcuma longa root 1 %, ethanol extract from Ribes 

nigrum fruit 1%, ethanol extract from Zingiber officinale 5 %,ethanol extract 
from Boswelia serrata 10 %, triethanolamine /lactic acid till ph around 5 %

Ayrıca qeyd edilməyib Grand Medical 
Poland Sp. z o.o.

Polşa 29.01.2020 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "Donsir, xarici istifadə üçün gel 100ml 
tubda, karton qutu qablaşmada" dayaq-hərəkət sisteminin funksiyasını 
yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, tərkib və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.

Dr.Brain Kids Şərbət 100 ml Universe Pharma 
İlaç Sanayi ve 

Ticaret LTD. ŞTİ

Türkiyə 09.01.2020 Xitam 
verilən 

müraciətlər

08.01.2020-ci il 002/2020 saylı məktuba əsasən ərizəçi tərəfdən məhsulun 
eksperizasına xitam verilir

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

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

EDTA, benzyl alcohol, 
methylchloraisothiazalinone, 

methylisothiazalinone,fragrance

Turkuaz Medika 
Kozmetik ve Dış 
Ticaret LTD.ŞTİ

Türkiyə 09.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Dr.Minocap 2 % adlı məhsul baş dərisində 
tük tökülməsinin qarşısını almaq üçün tövsiyə olunan vasitə olub, öz 

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

orijinal və Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda onun 
farmakoloji, farmakokinetik və müalicəvi xüsusiyyətləri barədə məlumatın 
qeyd olunması, dərman vasitələrinə aid olmaması və tibbi vasitələrə aid 
olması barədə məlumatın göstərilməməsi adı çəkilən məhsulun dərman 

vasitəsi olm asını bir daha təsdiqləyir.



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

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

EDTA, benzyl alcohol, 
methylchloraisothiazalinone, 

methylisothiazalinone,fragrance

Turkuaz Medika 
Kozmetik ve Dış 
Ticaret LTD.ŞTİ

Türkiyə 08.10.2018 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Dr.Minocap5 % adlı məhsul baş dərisində 
tük tökülməsinin qarşısını almaq üçün tövsiyə olunan vasitə olub, öz 

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

orijinal və Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda onun 
farmakoloji, farmakokinetik və müalicəvi xüsusiyyətləri barədə məlumatın 
qeyd olunması, dərman vasitələrinə aid olmaması və tibbi vasitələrə aid 
olması barədə məlumatın göstərilməməsi adı çəkilən məhsulun dərman 

vasitəsi olm asını bir daha təsdiqləyir.

Dulce Detox Kapsul 1 Goldenseal root powder - 550 mg, Burdock root powder - 100 mg, Red 
Clover powder - 100 mg, Yellow Dock powder - 100 mg, Beet root powder - 

50 mg, Bentonite clay - 5 mg, Milk thistle (80 % extract) - 15 mg

Bovine gelatin, Rice powder, Vegetable 
magnesium stearate, Silicon dioxide

Vitalabs, İNC ABŞ 14.01.2020 Xitam 
verilən 

müraciətlər

ərizəçi tərəfdən xitam verildi

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

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

sucralose

Vivantinel 
Kozmofarmasötik 
San.Tic. Ltd.Şti

Türkiyə 18.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Echinol Hot (Exinol Hot) №10 adlı məhsul 
immuniteti yaxşılaşdırıcı, qrip, zökəm, soyuqdəymə və öskürək zamanı 
simptomatik əlamətləri aradan götürən  BFMQƏ olub, tərkibində olan 

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

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

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: tövsiyə olunur ki,  məhsulun qablaşmalarının üzərində onun 
BFMQƏ-rə aid olması və dərman vasitəsi olmaması haqqında informasiya 

təqdim olunması zəruridir. Məhsul əgər istehsal olunmuşdursa, tələb 
olunan informasiyalar bu seriya üçün stiker vasitəsilə ilə məhsulun 

üstündə göstərilsin və istifadə üzrə təlimatda “dərman vasitəsi deyildir” 
ifadəsi qeyd olunsun.

Ecoslim fışıldayan 
tablet 1

Taurin 480 mg,Yantar turşusu 100 mg, Kofein 48,4 mg, İnozitol 24 mg, 
Vitamin PP 10,56 mg, Pantoten turşusu 4,32 mg, Vitamin B6 2,16 

mg,Vitamin B2 0,864 mg, 
Vitamin B12 0,312 mkq.

limon turşusu, natrium hidrokarbonat, 
polietilenqlikol, Hendel Rusiya 01.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən ECOSLİM( fışıldayan tablet  N 10) adlı  

məhsul bəzi bəzi vitaminlərin, taurinin, kofeinin, inozitolun   əlavə 
mənbəyi kimi böyüklərə tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan 

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

nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibi və istifadə 
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Edenorm 5% Oftalmoloji 
məhlul 8ml

2- hydroxyethylcellulose - 0,450 g, Kollidon 12 PF (polyvinylpyrrolidone 
K12) - 1,670 g, Lutrol F68 Poloxamer 188 (polyoxyethylene) - 0,020 g, 

Poly(ethylene glycol) PEG - 0,500 g, Dibasic sodium phosphate dihydrate - 
0,750 g, MICROGLICIN 50 (N- hydroxymethylglycinate) - 0,004 g, EDTA 

disodium -0,100 g, sodium chloride - 5,000 

Purified water Sooft Italia S.p.a., İtaliya 04.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Edenorm 5% (damcı 8 ml) adlı məhsul 
buynuz qişa ödeminin müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan 
tibbi vasitə olub, tərkibi ilə istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi 

deyil

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

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

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

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

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

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

sinfinə daxil edilə bilməz.

Edies Lax Adults (Edies Laks 
Böyüklər üçün) Rektal məhlul 6x9q Badam yağı-5 q

Buğda nişastası-1 q, Çobanyastığı duru 
ekstraktı-1.5q, Malvanın duru ekstraktı-

1.5 q
Bilge İlaç A.Ş. Türkiyə 28.01.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Edies Lax Adults /Edies Laks Böyüqlər 

üçün(mikroimalə, 9q) adlı məhsul  boyüklər və yeniyetmələr üçün 
bağırsaq təmizlənməsi, qəbizliyin simptomatik  müalicəsində köməkçi 

vasitə kimi tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə 
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

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

Buğda nişastası 0.02 qr, Çobanyastığının 
duru ekstraktı 0.5 qr, Əməköməcinin 

duru ekstraktı 0.5 qr, su 0.88 qr
Bilge İlaç A.Ş. Türkiyə 22.10.2018 Mənfi

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

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

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

sinfinə daxil edilə bilm əz.

Edies Lax Children ( Edies 
Laks Uşaqlar üçün) Rektal məhlul 6x3q Badam yağı-1.98 q

Buğda nişastası-0.02q, Çobanyastığı 
duru ekstraktı-0.50 q, Malvanın duru 

ekstraktı-0.50 q
Bilge İlaç A.Ş. Türkiyə 28.01.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Edies Lax Children/Edies Laks Uşaqlar  
üçün(mikroimalə, 3 q) adlı məhsul uşaqlar üçün bağırsaq təmizlənməsi, 
qəbizliyin simptomatik  müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan 
tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi 

deyil.

Elbifid kapsul 15
 Bifidobakteriya konsentratı (B. Bifidum 15 mq, B. breve 30 mq, B. infantis 

30 mq, B. longum 25 mq) 5.05x109 KƏV, Laktobakteriya konsentratı
 (L. acidophilus 15 mq, L. casei 20 mq, L. plantarum 15 mq) 3.2x109 KƏV

pektin
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 24.09.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul mədə-bağırsaq sisteminin 
funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində 
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi 

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

Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşdırmanın içərisinə Azərbaycan dilində 
istifadə üzrə təlimatın yerləşdırılməsi zəruridir.



ElemVitals Ca kapsul 60

Kalsium karbonat 432 mq, Kalsium hidroksiapatit 18 mq, Soya ekstraktı 30 
mq, Qatırquyruğu ekstraktı 30 mq, Kalsium 176.5 mq, Vitamin D3 4.14 

mkq,Vitamin C 54 mq, Vitamin B6 1.35 mq,Vitamin K1 92.1 mkq, Sink 4.91 
mkq, Manqan 0.82 mq, İzoflavonlar 12 mq

Qeyd edilməyib
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 25.09.2018 Müsbət

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

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

Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşdırmanın içərisinə Azərbaycan dilində 
istifadə üzrə təlimatın  yerləşdırilməsi və ikincili qablaşdırma və 
azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatda  köməkçi maddələrin 

göstərilməsi zəruridir. 

Elemvitals Ca 40% N60 tablet N60
Kalsium karbonat 600 mq, Premiks H33792 (vitamin və mineral kompleksi) 

90 mq, kalsium bisqlisinat 50 mq, soya ekstraktı 30 mq, qatırquyruğu 
ekstraktı 30 mq 

Mikrokristallik  selluloza, kalsium stearat
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 27.09.2018 Müsbət

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

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

Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşdırmanın içərisinə Azərbaycan dilində 
istifadə üzrə təlimatın  yerləşdırilməsi və qablaşdırmaya üzərində 
Azərbaycan dilində məlumat olan stikerin yapışdırılması zəruridir. 

Elemvitals Mg kapsul 60

Maqnezium sitrat 400 mq (Maqnezium 58 mq), Pişikotu ekstraktı 50 mq 
(Seskviterpen turşuları valerian turşusu nəzərə alınmaqla 0.125 mq), 

Yemişan çiçəyinin və 
yarpaqlarının ekstraktı 25 mq (Viteksin-2 ramnozid və hiperozid 0.45 mq), 

Baykal başliqotu bitkisinin ekstraktı 25 mq (Baykalin 2.5 mq)

Qeyd edilməyib.
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 24.09.2018 Müsbət

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

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

Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşdırmaya Azərbaycan dilində istifadə üzrə 
təlimatın  yerləşdırilməsi və köməkçi maddələrin göstərilməsi zəruridir. 

Elemvitals Zn kapsul 60

Sink orotat 50 mq, sink  laktat 35 mq, sink sitrat 30 mq (Sink 25.1 mq), mis 
sitrat 3 mq (mis 1 mq ),Exinaseya ekstraktı 102 mq, Aserola ekstraktı 

100mq,İtburnu ekstraktı 50 mq,Vitamin C  18.25 mq, Fenol birləşmələri 4 
mq 

mq, Aserola extraktı 100 mq, İnulin 90 mq, İtburnu extraktı 50 mq

Qeyd edilməyib.
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 24.09.2018 Müsbət

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

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

Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşdırmaya Azərbaycan dilində istifadə üzrə 
təlimatın  yerləşdırilməsi və köməkçi maddələrin göstərilməsi zəruridir. 

Elvis Tablet 1 Valeriana officinalis root extract - 150 mg, Glycine - 50 mg, Melissa 
officinalis leaf extract - 100 mg, Magnesium sulphate - 200 mg, Crataegus 

sp.leaf anf fruits extract - 150 mg, Vitamin B6 - 1 mg

Maltodextrin, Tri calcium phosphate, 
Magnesium salts of fatty acids

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim 

ve Araştırma 
Merkezi

Türkiyə 29.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Elvis (tablet №30) adlı məhsul  MSS - 
nin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

dərman vasitəsi deyil.

Emosed kapsul N 10

Gündüz kapsulun tərkibi: Hypericum perforatum L. herba 40 mg, Leonurus 
cardiaca L. herba 40 mg, Mentha x piperita L 20 mg, Vitamin  B6 2 mg, 

Vitamin B1 1.5mg, Rutin 8 mg. Gece kapsulun tərkibi: Eschscholzia 
californica Cham.herba 100 mg, Passiflora incarnata L.herba 55 mg, Rutin 

5 mg

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

Ekspertizaya təqdim olunmuş Emosed (kapsul, N 20) adlı məhsul mərkəzi-
sinir sistemini sakitləçdirici vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib 
və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki,  məhsulun 

tərkibində olan inqredientlər gündəlik istehalkın yol verilən maximal 
istifadə həddini aşmır.Qeyd:Məhsulun istifadə qaydasında "18 yaşdan 

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

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

Azərbaycan dilində də olması zəruridir.Həmçinin, Azərbaycan dilində tərtib 
olunmuş istifadə üzrə təlimatda qeyd edilmiş "Qidaya bioloji fəal əlavə" 
yazısının "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz oluması və 
Eschsclozia californica bitkisin adının  Kaliforniya laləsi kimi tərcümə 

olunması zəruridir.

Endokrinol gel 50 q

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

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

Ayrıca qeyd edilməyib Evalar QSC Rusiya 25.10.2018 Müsbət

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

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

tərkibi ilə istifadə göstərişlərinə əsasən  dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda məhsulun BFMQƏ-ə aid olmaması haqqında 
məlum atın ləğv edilm əsi zəruridir. B elə ki, B FM Q Ə-lər yalnız 

qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədi ilə və yalnız "per os" yolu ilə 
qəbul edilə bilər.

Energy (Enerji) tablet 30

Vitamin A - 4750 IU, Vitamin C -  90 mg, Vitamin D3 - 100 IU, Vitamin E -  
100 IU, Vitamin K - 1.25 mcg, Vitamin B1 - 2.5 mg, Vitamin B2 - 3 mg, 
Vitamin B3 - 17,5 mg, Vitamin B6 - 3 mg, Folic acid - 100 mcg, Vitamin 

B12 - 3 mcg, biotin - 75 mcg, Vitamin B5 - 7,55 mg, Calcium - 150 mg, Iron 
- 2,5 mg, Iodine - 17,5 mcg, Magnesium - 90 mg, Zinc - 5 mg, Selenium - 

12,5 mcg, Copper - 12,5 mcg, Manganese - 1,25 mg, Chromium - 12,5 
mcg, Molybdenum – 12,5 mcg, Potassium - 12,5 mg, Boron - 0.25 mg, 

Nickel - 0,125 mcg silicium – 21,43 mg, vanadium – 5 mcg, Choline - 17,5 
mg, Inositol - 17,5 mg, para aminobenzoic acid – 17,5 mg, L-cysteine - 25 
mg, L-glutamine - 25 mg, DL-Methionine - 25 mg, aspartic acid - 37.5 mg, 
Octacosanol - 5 mg, Lecithin - 25 mg, Linoleic acid - 25 mg, RNA - 2.5 mg, 
citrus bioflavonoid - 50 mg,  Hesperedin - 6.25 mg, ruthin – 6,25 mg, Apple 
pectin - 6.25 mg,  Betaine - 5 mg, Pepsin – 1 mg, Bromelain – 1 mg, Bull 

Bile – 1 mg, Pancreatin – 1  mg, Papain – 1 mg, Protease – 1  mg, 
Amylase – 1 mg, Lipase – 1 mg, Cellulose – 1 mg 

stearic acid, croscarmellose sodium, 
silicium dioxide, magnesium stearate

Gemini 
Pharmaceuticals. 

Inc
ABŞ 29.10.2018 Müsbət

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

verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə 
alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsi deyil. 

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

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



Enzikar Tablet 1 Coenzim Q10-50 mq Maqnezium stearat, Silisium dioksid, 
Mikroksristalik sellüloza

Pharmex Rom 
İndustry S.R.L Rumıniya 06.03.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlər

“Azəri Med” şirkətinin 14.01.19-ci il tarixli AM-064 saylı məktubuna cavab 
olaraq bildiririk ki, Ruminiyanın “Pharmex Rom İndustry” şirkətinin 

istehsalı olan Enzikar (tablet, № 30 ) adlı məhsulun  dərman vasitələrinə  
aid olub-olmamasına dair keçirilmiş müvafiq ekspertiza zamanı müəyyən 

edilmişdir ki, məhsula dair təqdim olunmuş sənədlər ilə laborator 
ekspertizanın nəticələri arasında  uyğunsuzluq var. Belə ki, məhsulun 

laborator ekspertizası zamanı tabletin dezinteqrasiya müddəti 43 dəq (NS-
ə əsasən m ax 15 dəq) olaraq aşkar edilm işdir.


Qeyd olunan uyğunsuzluğu nəzərə alaraq bildirilir ki, təqdim olunmuş 

məhsulun dərman vasitəsi olub-olmamasına dair ekspertiza rəyi vermək 
mümkün deyil. Bu səbəbdən xahiş olunur ki, göstərilmiş uyğunsuzluqların 

səbəbləri araşdırılsın və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa 

malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi” Qaydalarına əsasən 
yenidən təqdim  edilm əlidir

Enzimaza Forte Tablet 5x10 Pancreatine - 200 mg (eq.to 6600 USP units lipase, 40000 USP units 
amylase and 40000 USP units protease), Carica papaya fruit extract - 120 

mg (eq.to 6000 units Papaine), Sophora japonica seeds extract 
(98%troxerutin) - 100 mg, Ananas comosus fruit extract - 90 mg (eq.to 80 

GDU units Bromelaine), Try-05 - 48 mg (eq.to 115200 units trypsine and to 
19200 units chymotrypsine)

Microcrystalline cellulose (E460), 
Magnesium stearate (E572), 

Croscarmellose sodium (E468), Sillicone 
dioxide (E551), Nutraficient brown 

114F265032

Pharmex Rom 
İndustry S.R.L

Rumıniya 29.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Flomax (kapsul № 30) adlı məhsul  
müxtəlif orqan və sistemlərin fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Enziten tablet 1

Calcium 75 mg, Phosphorus 58 mg, Betaine hydrochloride 200 mg, 
Amylase 100 mg, Bromelain 50 mg, Pancreatin 25 mg, Papain 50 mg, 

Protease 15 mg, Peppermint oil extract 25 mg, Pepsin 10 mg, Cellulase 5 
mg, Lipase 25 mg

dicalcium phosphate, vegetable 
cellulose, vegetable stearic acid, silica, 

natural palm leaf glaze, magnesium 
stearate

Natures Bounty İnc ABŞ 08.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Enziten (tablet, N 30) adlı məhsul həzm 
sistemi pozğunluqlarında tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə 
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun tərkibində 
olan inqredientlər gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini 
aşmır.Qeyd:İdxal zamanı qablaşma üzərində məhsulun Bioloji fəallığa 
malik qida əlavələrinə aid olması və dərman vasitələrinə aid olmaması 

barədə məlumatın qeyd edilməsi zəruridir.

Epam 1000 məhlul 30 ml

Pişikotu bitkisinin kökü və kökümsovları 1600 qr, Çəhrayı radiola bitkisinin 
kökü və kökümsovları 1500 qr, Tikanlı eleuterokok bitkisinin kökü və 

kökümsovları 1500 qr,
 Damotu bitkisinin otu 1500 qr, Arı südü 1000 qr, Propolis 843 qr, Aptek 

çobanyastığı bitkisinin çiçəkləri 170 qr, Çöl qatırquyruğu bitkisinin otu 170, 
Dərm an gülüm baharı 

bitkisinin çiçəkləri 150 qr, İstiotlu nanə bitkisinin yarpaqları 150 qr, 
Mərcangilə bitkisinin yarpağı 140 qr Tozağacı tum urcuqları 140 qr

bitkisinin çiçəkləri 150 qr, İstiotlu nanə bitkisinin yarpaqları 150 qr, 
Mərcangilə bitkisinin yarpağı 140 qr Tozağacı tumurcuqları 140 qr

Təmizlənmiş qliserin, saflaşdırılmış etil 
spirti, kalium sorbat, içməli su Qeonek Sib MMC Rusiya 26.09.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul fiziki və zehni yorğunluq zamanı 
mərkəzi sinir sisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 

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

birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə 
dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşdırmaya içərisinə Azərbaycan dilində 
istifadə üzrə təlimatın yerləşdirilməsi,qablaşdırılma üzərinə yapışdırılmış 

stiker üzərində bəzi bitkil adlarının tərcüməsinin yenidən nəzərdən 
keçirilməsi və "Əmizdirmə" yazısının "Laktasiya dövrü" yazısı ilə əvəz 

olunması zəruridir.

Epam 24 məhlul 30 ml

Şirin biyanın kökləri və kökümsovları 2000 qr, Yemişanın meyvələri 1500 
qr, Tikanlı eleuterokokun kökləri və kökümsovları 1500 qr, Arı südü 1000 

qr, Propolis 702 qr, 
Qalınyarpaq badanın kökümsovları 200 qr, Adi başınağacının meyvələri 

200 qr, İkievli gicitkənin yarpaqları 200 qr, Aptek çobanyastığının çiçəkləri 
200 qr, Qırxbuğum 

(Quşbuğdası) bitkisi 200qr,Adi boymadərən bitkisi 200 qr, Çaqa göbələyi 
200 qr, May itburnusunun meyvələri 200 qr 

Təmizlənmiş qliserin, saflaşdırılmış etil 
spirti, kalium sorbat, içməli su Qeonek Sib MMC Rusiya 26.09.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul klimaks dövründə qadınlarda 
hormonal disbalansı tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman 

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

deyil.
Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşdırmaya içərisinə Azərbaycan dilində 

istifadə üzrə təlimatın yerləşdirilməsi,qablaşdırılma üzərinə yapışdırılmış 
stiker üzərində bəzi bitkil adlarının tərcüməsinin yenidən nəzərdən 

keçirilməsi və "Əmizdirmə" yazısının "Laktasiya dövrü" yazısı ilə əvəz 
olunması zəruridir.

Epam 31 məhlul 30 ml

Şirin biyanın kökləri və kökümsovları 1400 qr, Yemişanın meyvələri 1500 
qr, Arı südü 1000 qr, Propolis 843 qr,  Adi başınağacının meyvələri 160 qr, 

İkievli gicitkənin 


yarpaqları 160qr, Mərcagilə bitkisinin yarpağı 1500 qr, Mərcangilə bitkisinin 
meyvələri 170 qr,  At pıtrağı bitkisinin kökü 210 qr, Tozağacı tumurcuqları 

140 qr, Çöl 
qatırquyruğu bitkisinin otu 110 qr, Mumiyo 50 qr

yarpaqları 160 qr,Adi boymadərən bitkisi 180 qr, Çaqa göbələyi 150 qr,

Təmizlənmiş qliserin, saflaşdırılmış etil 
spirti, kalium sorbat, içməli su Qeonek Sib MMC Rusiya 26.09.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul dayaq-hərəkət sisteminin 
funksiyasını yaxşılaşdırmaq  üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində 
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi 

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

Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşdırmaya içərisinə Azərbaycan dilində 
istifadə üzrə təlimatın yerləşdirilməsi,qablaşdırılma üzərinə yapışdırılmış 

stiker üzərində bəzi bitkil adlarının tərcüməsinin yenidən nəzərdən 
keçirilməsi və "Əmizdirmə" yazısının "Laktasiya dövrü" yazısı ilə əvəz 

olunması zəruridir.

Epid Junior oral spray sprey 15 ml Propolis - 4.2 mg, acerola (intake in polyphenols - 0?13 mg), dehydrated 
fruit juice - 10.4 mg,agrimony tops d.e - 4mg, lemon - 0.4 mg

potassium sorbate, sodium bicarbonate, 
xanthan gum, strawberry flavouring Specchiasol S.r.l İtaliya 17.09.2018 Müsbət

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

zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, 
tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.

Epokal Forte Tablet (2x15)

Calcium (as Calcium Citrate) - 96.5 mg (400 mg), Calcium (as Calcium 
Carbonate) - 80 mg (200 mg), Ossein-hydroxyapatite (content 47.3% of 
Calcium) - 200 mg (94.6 mg of Calcium), Phytinum - 50 mg, Zingiber 

officinale root dry extract- 50 mg, Cholecalciferol (vitamin D3) - 400 IU (10 
mcg), Zinc (as Zinc Sulphate monohydrate) - 15 mg (41,18 mg), 

Manganese (as Manganese carbonate) - 0.5 mg (1,046 mg), Copper (as 
Copper Sulphate) - 0.5 mg (1,256 mg), Boron (as Boric Acid) - 50 mcg ( 

285 mcg) 

Magnesium stearate, Microcrystalline 
cellulose, Talc

Vitamin Grup İlaç 
Makina Kozamtik 
Bitkisel və Tarım 

Ürünleri Gida 
Turizm İth. İhr. San 

ve Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 13.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Epokal (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.



Epokal Forte Tablet (2x15)

Calcium (as Calcium Citrate) - 96.5 mg (400 mg), Calcium (as Calcium 
Carbonate) - 80 mg (200 mg), Ossein-hydroxyapatite (content 47.3% of 
Calcium) - 200 mg (94.6 mg of Calcium), Phytinum - 50 mg, Zingiber 

officinale root dry extract- 50 mg, Cholecalciferol (vitamin D3) - 400 IU (10 
mcg), Zinc (as Zinc Sulphate monohydrate) - 15 mg (41,18 mg), 

Manganese (as Manganese carbonate) - 0.5 mg (1,046 mg), Copper (as 
Copper Sulphate) - 0.5 mg (1,256 mg), Boron (as Boric Acid) - 50 mcg ( 

285 mcg) 

Magnesium stearate, Microcrystalline 
cellulose, Talc

Vitamin Grup İlaç 
Makina Kozamtik 
Bitkisel və Tarım 

Ürünleri Gida 
Turizm İth. İhr. San 

ve Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 13.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Epokal (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. 

Erbofer Kapsul 2 x 15 Sunactive - microencapsulated Iron pyrophosphate (maltodextrin, 
polyglycerol esters of fatty acids, soy lecithin) (Iron - 15 mg) - 185.29 mg, 
Vitamin C (Ascorbic acid, Ethylcellulose) (Vitamin C - 50 mg) - 53.84 mg, 

Pido Zinc Zinc pidolate (Zinc - 5.5 mg) - 28.37 mg, Copper gluconate 
(Copper - 0.6 mg) - 4.5 mg, Vitamin B12 (Cyanocobalamine, maltodextrin) 
(Vitamin B12 - 1.3 mcg) - 1.36 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) 
(Vitamin B6 - 0.95 mg ) - 1.23 mg, Vitamin B2 (Riboflavin)(Vitamin B2 - 

0.85 mg ) - 0.92 mg, Folic acid - 200 mcg

Shell (food gelatin), Microcrystalline 
cellulose, Silicon dioxide, Vegetable 

magnesium stearate

Erbozeta S.p.A San-Marino 24.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinə əsasən Erbofer 
(kapsul, №30) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi 

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

aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Erex Sper kapsul N 10 

 L-Arginin - 400 mg, Epimedium extract - 50 mg, Tongkat Ali extract - 
40mg, acetyl-L-carnitine – 200 mg,  Ginkqo biloba leaf extract – 15 mg, 

zinc – 15 mg, selenium – 50 mcg, Vitamin  B6-2 mg, Vitamin B9-0.2 mg, 
Vitamin B12 - 2mcg

cornstarch, gelatine
Veqa İlaç Kozmetik 

Qida İmalat 
San.Tic.Ltd Şti

Türkiyə 04.09.2018 Müsbət

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

zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, 
tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.

Esko Q10 Kapsul 3x10 Resveratrol-20 mg, Co-enzyme Q10-30 mg
Lactose, Microcristaline cellulose, 
Talcum, Maqnezii stearat, Silikon 

dioksid, Aroma spermint
Esensa d.o.o Serbiya 04.02.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Esko Q10 (kapsul  №30) adlı məhsul  
antioksidant təsirli, ürək- damar sisteminin xəstəliklərinin 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: İstifadə üzrə təlimatda "İstifadə qaydaları" bəndində "böyüklər üçün" 

yazısı əlavə olunsun.

Esselisin Kapsul Essensial fosfolipidləri 300 mq
jelatin, rütubətuducu maddə E422, boya 

maddələri E171, E172, konservant E 
211

Minskinterkaps Belarus 12.02.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Esselisin (kapsul, N 50) adlı  məhsul 
essensial fosfolipidlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan  BFMQƏ 
olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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

Qeyd:Məhsula dair  ilkin müraciətlə bağlı  tərəfimizdən mənfi rəy 
verilmişdir. Öncədən mənfi rəy verilmənin səbəbi  Azərbaycan 

Respublikasının Dərman  Vasitələrinin Dövlət Qeydiyyatında yuxarıda adı 
çəkilən məhsul ilə tərkibi eyni olan  bir neçə dərman vasitələrinin 

olmasıdır. Lakin ərizəçi tərəfindən olan müraciətlə bağlı təqdim  olunmuş 
normativ sənədlərin yenidən ekspertizası onun  yüksək keyfiyyətini, 

istehsalçı ölkədə BFMQƏ kimi qeydiyyatdan keçməsini  və   müvafiq 
ədəbiyyat mənbəyinə istinad edərək(Karl-Josef Gundermann, Simon 

Gundermann, Marek Drozdzik, and VG Mohan Prasad.Essential 
phospholipids in fatty liver: a scientific update. Clin Exp Gastroenterol. 

2016; 9: 105–117) məhsulun tərkibində əsas təsiredici maddə olan 
essensial fosfolipidlərin  xarici  ölkələrdə bioloji fəallığa malik olan qida 
əlavələri kimi istifadə olmasını aşkar etmişdir. Bu birləşmələr - qidanın 

minor komponenti olub, zəhərli, narkotik, güclü təsirə malik olan  dərman 
maddələrə aid deyl,  hepatoprotektiv təsirlidir, membranlarının struktur-

funksional tamlığınının normallaşdırılmasına və hüceyrənin normal 
metabolizmini bərpa etməyə kömək edir, qaraciyər hüceyrələrini bərpa 

edir.Deyilənləri nəzərə alaraq, istisna hal kimi, adı çəkilən məhsula  
əvvəlcədən verilm iş m ənfi rəyin dəyişdirilm əsini zəruri bilirik.

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

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

meyvələri  10% , D azıotu otu 

5%, Kəklikotu otu 5%

Ayrıca qeyd edilməyib
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

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

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

Essentials  by Siberian Health 
Glucosamine and Chondroitin kapsul 60 Qlyukozamin 282.2 mq, Xondroitin sulfat 108 mq Qeyd edilməyib

Laboratoriya 
sovremennogo 

zdorovya
Rusiya 26.09.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul dayaq-hərəkət sisteminin 
funksiyasının yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində 
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi 

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

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

üzrə təlimatda  köməkçi maddələrin göstərilməsi 
zəruriridir.Həmçinin,ikincili qablaşdırma üzərinə yapışdırılmış stiker 

üzərində yazılmış “Döşlə əmizdirmə” yazısının “Laktasiya dövrü” yazısı ilə 
əvəz edilməsi zəruridir.

Essentials by Siberian Health 
Beauty Vitamins kapsul 30

Taurin 213.5 mq,Vitamin A 1.2 mq,Vitamin D3 0.01 mq,Vitamin E 15 mq, 
Vitamin K1 0.09 mq, Vitamin B1 1.75 mq, Vitamin B2 1.83 mq, Vitamin B6 

2.25 mq, Vitamin B12 0.00387 mq, Vitamin C 127 mq, Vitamin PP 17.9 
mq, Fol turşusu 0.56 mq, Pantoten turşusu 6.3 mq, Koenzim Q10 19.6 mq, 

Biotin 0.14 mq

Qeyd edilməyib
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 28.09.2018 Müsbət

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

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


Qeyd:İdxal zamanı qablaşdırma içərisinə Azərbaycan dilində istifadə üzrə 
təlimatın yerləşdirilməsi, qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda köməkçi 

maddələrin göstərilməsi zəruridir.



Essentials by Siberian Health 
Valerian and Melissa kapsul 30 Pişikotu extraktı 300 mq, Qaraqınıq otu 50 mq, Bədrəng otu 50 mq, 

Seskviterpen turşuları (Valeren turşusu nəzərə alınmaqla ) 0.75 mq Qeyd edilməyib
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 25.09.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul mərkəzi-sinir sistemini 
sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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


Qeyd:İdxal zamanı Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatın ikincili 

qablaşdırmaya yerləşdirilməsi, ikincili qablaşdırma üzərinə yapışdırılmış 
stiker üzərində yazılmış "Valerik turşusu" yazısının "Valeren turşusu" 

yazısı ilə əvəz olunması və ikincili qablaşdırmada və istifadə üzrə 
təlimatda  köməkçi maddələrin göstərilməsi zəruriridir.

Essomin Glucosamin-
Sulphate/Chondroitin sulphate Tablet 1 Glucosamine sulphate KCL - 500 mg, Methylsulfonylmethane - 300 mg, 

Chondroitin sulphate - 200 mg

Microcrystalline cellulose, 
Polyvinylpyrrolidone, Fatty acids (stearic 
acid), Hydroxypropyl methyl cellulose, 

Titanium dioxide, Silicon dioxide, 
Magnesium sulphate of fatty acids, 

Talcum, Polydextrose; Triglycerides of 
medium chain fatty acids

JuvaPharma KFT Macarıstan 27.03.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Essomin Glucosamin-

Sulphate/Chondroitin sulphate (tablet  N 72)  adlı  məhsul dayaq-hərəkət 
sisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

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

Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadə 
qaydası" bəndində yaş həddinin 14 yaşdan yuxarı, "əks göstərişlər" 

bəndində 14 yaşdan aşağı qeyd edilməsi, "müalicə müddəti" yazısının 
ləğv edilməsi zəruridir.Həmçinin, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə 
üzrə təlimatda “Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz”, 
“Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı keçməyin",“BFMQƏ normal qidalanmanı 

əvəz etmir”,“Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman 
istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin” yazılarının qeyd edilməsi 

zəruridir.

Essomin Glucosamin-
Sulphate/Chondroitin sulphate Tablet 1 Glucosamine sulphate KCL - 500 mg, Methylsulfonylmethane - 300 mg, 

Chondroitin sulphate - 200 mg

Microcrystalline cellulose, 
Polyvinylpyrrolidone, Fatty acids (stearic 
acid), Hydroxypropyl methyl cellulose, 

Titanium dioxide, Silicon dioxide, 
Magnesium sulphate of fatty acids, 

Talcum, Polydextrose; Triglycerides of 
medium chain fatty acids

JuvaPharma KFT Macarıstan 27.03.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Essomin Glucosamin-

Sulphate/Chondroitin sulphate (tablet  N 72)  adlı  məhsul dayaq-hərəkət 
sisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

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

Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadə 
qaydası" bəndində yaş həddinin 14 yaşdan yuxarı, "əks göstərişlər" 

bəndində 14 yaşdan aşağı qeyd edilməsi, "müalicə müddəti" yazısının 
ləğv edilməsi zəruridir.Həmçinin, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə 
üzrə təlimatda “Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz”, 
“Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı keçməyin",“BFMQƏ normal qidalanmanı 

əvəz etmir”,“Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman 
istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin” yazılarının qeyd edilməsi 

zəruridir.

Estiplant Şərbət 200 ml Thymus vulgaris - 85 mg, Althaea officinalis - 85 mg, Plantago lanceolata - 
45 mg, Zinc Sulfate - 12.7 mg

Potassium sorbate, Sodium benzoate, 
Xanthan gum, Glycerin

Zeyus Gida 
Takvieleri Karışım 

Ürünleri
Türkiyə 04.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Estiplant (şərbət 200 ml) adlı məhsul 
tənəffüs yolları xəstəliklərinin profilaktikası 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

Estrolayf N30 kapsul 10 broccoli extract-100 mg,Vitex Agnus -20 mg,Vitamin E-20 mg cornstarch, gelatine
Veqa İlaç Kozmetik 

Qida İmalat 
San.Tic.Ltd Şti

Türkiyə 14.09.2018 Müsbət

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

zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, 
tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.

Etigyn Lavanda Vaginal 
Douche (Etigyn Lavanda 

Vaginal duş)
məhlul 4x100ml

Water-97,62; sodium benzoate 0,11; potassium sorbate-0,13;Vari-hyal HM-
0,05; Red roe parfume 6/93- 0.30; Polisorbate 20- 1,50;Aloe vera gel dec 

10x-0,10; Lactic acid 90%.
ayrıca göstərilməyib BioDue Spa İtaliya 21.01.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Etigyn Lavanda Vaginal Douche /Etigyn 

Lavanda Vaginal duş(vaginal duş, 100 ml №4) adlı məhsul vaginal 
florasını dəstəkəmək üçün və uşağlıq yolunun gigiyenası üçün təklif 

olunan  tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsi deyil.

Qeyd:istifadə üzrə təlimatda "Əks göstərişlər" bəndi əlavə olunsun və 
orda"Tərkibində hər hansı komponentə qarşı yüksək həssaslıq." 

göstərilsin. Qablaşmanın üzərində yararlılıq müddəti və son istifadə tarixi 
göstərilsin.

Etigyn Ovule Vaginali (Etigyn 
Vaginal şam) Şam

(%)Triglycerides mix (SUPPOCIRE BS2X) 94,22; TEA TREE OIL 
0,55;Essential oil of Sage 0,1; Triglycerides mix (SUPPOCIRE BS2X) 1,5 

;Aloe Vera 0,5; Grapefruit seed extract 3; Lattic acid 90%  0,13.
ayrıca göstərilməyib BioDue Spa İtaliya 21.01.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Etigyn Ovule Vaginali /Etigyn Vaginal 

şam (vaginal şam, №10) adlı məhsul   vaginal infeksiyalarının  
profilaktikası və müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan tibbi 

vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:istifadə üzrə təlimatda "Əks göstərişlər" bəndi əlavə olunsun və 
orda"Tərkibində hər hansı komponentə qarşı yüksək həssaslıq." 

göstərilsin.

Etimax (Etimaks) Kapsul 3 x 10
Pankreatin-200 mq, Proteaza-12 mq, Lipaza-100 mq, Amylaza-52mq, 

Papain-60 mq, Tripsin 10 mq, Amyloqlukosidaza 12 mq, Laktaza - 5 mq methyl paraben sodium, talc, 
magnesium stearate, silicon dioxide

CEEGO LABS 
Pvt.Ltd Hindistan 15.03.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən ETİMAX/ETİMAKS(kapsul  N 30) adlı 
məhsul həzm prosesini  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.həzm prosesini  
yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ



Etimax (Etimaks) Kapsul 3 x 10
Pankreatin-200 mq, Proteaza-12 mq, Lipaza-100 mq, Amylaza-52mq, 

Papain-60 mq, Tripsin 10 mq, Amyloqlukosidaza 12 mq, Laktaza - 5 mq methyl paraben sodium, talc, 
magnesium stearate, silicon dioxide

CEEGO LABS 
Pvt.Ltd Hindistan 15.03.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən ETİMAX/ETİMAKS(kapsul  N 30) adlı 
məhsul həzm prosesini  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.həzm prosesini  
yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ

Eudent Caries İndicator 
(Yeudent Kariyes göstəricisi ) məhlul

2.5ml (10 ədəd 
uclu iynə ilə 

birlikdə)
Propylene Glycol - 99.0%, Erythrosine - 1.0% Ayrıca göstərilməmişdir

İntermed S.A. 
Pharmaceutical 

Laboratories 
Yunanıstan 24.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Eudent Caries İndicator (əvvəlcədən 
doldurulmuş şpris 2,5 ml № 5) adlı məhsul birbaşa dişin kanalına acılış və 

damağların çürüməsinin qabağının alınması, irinli dişin piqmentasiyası 
zamanı professional istifadə üçün nəzərdə tutulan tibbi vasitə olub, tərkibi 

ilə istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. Qeyd : istifadə 
üzrə təlimatda əks göstərişlər bölməsində "qalxanvari vəzin 

hiperaktiviyinə səbəb ola bilər" ifadəsinin əlavə olunması zəruridir.

Eudent ED-Clean (Yeudent 
ED-Klin)

Dişin kanalının 
təmizlənməsi 

və 
dezinfeksiya  
üçün məhlul

200ml Chlorhexidine Digluconate (20%) - 10,65% Purified Water 
İntermed S.A. 

Pharmaceutical 
Laboratories 

Yunanıstan 24.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Eudent ED-Clean  (məhlul 200 ml) adlı 
məhsul dişin kanalının təmizlənməsi və dezinfeksiyasında professional 

istifadə üçün nəzərdə tutulan tibbi vasitə olub, tərkibi ilə istifadə 
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. 

Eudent ED-gel (Yeudent ED-
gel) məhlul

2.5ml (3 ədəd 
uclu iynə ilə 

birlikdə)

Disodium EDTA - 18.60%, Cetrimonium Bromide -  1.00%, Sodium 
Hydroxide (32%) - 11.84%, Natrosol 250HX - 0.80% Purified Water (67.70%)

İntermed S.A. 
Pharmaceutical 

Laboratories 
Yunanıstan 24.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Eudent ED-gel (əvvəlcədən doldurulmuş 
şpris 2,5 ml №3) adlı məhsul birbaşa antiseptik təsiri ilə dişin kanalına 

kimyəvi acılış üçün və həmçinin dişin lubrikasiyası zamanı professional 
istifadə üçün nəzərdə tutulan tibbi vasitə olub, tərkibi ilə istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil

Eudent ED-Prep (Yeudent ED-
Prep) məhlul

2.5ml (3 ədəd 
uclu iynə ilə 

birlikdə)
Urea Peroxide - 11.00% PEG 400 (34.95%), PEG 500 (34.95%), 

Disodium EDTA (19.10%)

İntermed S.A. 
Pharmaceutical 

Laboratories 
Yunanıstan 24.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Eudent ED-Prep (əvvəlcədən doldurulmuş 
şpris 2,5 ml №3) adlı məhsul diş kanalındakı kalsium duzlarını 
təmizləmək, kanalın ətrafını formalaşdırmaq,  diş sinirini asan 

çıxardılması zamanı professional istifadə üçün nəzərdə tutulan tibbi vasitə 
olub, tərkibi ilə istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Eudent ED-sol (Yeudent Ed-
sol) məhlul 500ml Disodium EDTA - 17.620%, Cetrimonium Bromide - 1.000%, Sodium 

Hydroxide (32%) - 11.844% Prufied water (69.536%)
İntermed S.A. 

Pharmaceutical 
Laboratories 

Yunanıstan 24.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Eudent ED-sol (məhlul 500 ml) adlı məhsul 
diş kanalına kimyəvi acılış və təmizlənməsində professional istifadə üçün 
nəzərdə tutulan tibbi vasitə  olub, tərkibi ilə istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyil. 

Eudent Etchant (Yeudent 
Eçant) Gel

2.5mlx5 (10 
ədəd uclu iynə 

ilə birlikdə)

Purified Water - 52.596%, Methylene Blue - 0.004%, Phosphoric Acid 85% - 
41.200%,  Aerosil 200 - 6.200% Ayrıca göstərilməmişdir

İntermed S.A. 
Pharmaceutical 

Laboratories 
Yunanıstan 24.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Eudent Etchant  (əvvəlcədən doldurulmuş 
şpris №2,5 ml x 5) adlı məhsul diş sinirini zəiflətməklə onun xaric 

edilməsində professional istifadə üçün nəzərdə tutulan tibbi vasitə olub, 
tərkibi ilə istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. 

Euromag B6 Tablet 3 x 10 Magnesium citrate (Magnesium - 100 mg) - 881,91 mg, Vitamin B6 
(Pyridoxine HCL) - 5  mg

Starch, Microcrystalline cellulose, 
Polyvinylpyrrolidone, Opadry white, 
Croscarmellose sodium, Magnesium 

stearate, Silicon dioxide, Ethyl alcohol, 
Deionized water

Vefa İlaç San. ve 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 06.03.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Euromag B6 (tablet, N 30) adlı  məhsul 

B 6 vitaminin və Mg mineralının əlavə mənbəyi  kimi tövsiyə olunan  
BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və  öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Evadol Kapsul Təmizlənmiş İndol-3 karbinol-300 mq,Brokoli kələminin konsentratı-92.5 
mq

Gemini 
Pharmaceuticals. 

Inc
ABŞ

Xitam 
verilən 

müraciətlər

Evitar Şərbət 120 ml Citicoline (CDP - choline) - 250 mg, Ginkgo biloba leaf dry extract - 40 mg, 
Vitamin B6 - 5 mg

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

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 15.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Evitar (şərbət 120 ml) adlı məhsul  

beyin-qan dövranını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd:"İstifadə qaydası" bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi və 
"sirop" sözünün Azərbaycan dilində tərcüməsinin "şərbət" sözü ilə əvəz 

edilməsi zəruridir.

Evkalitin sprey 30 ml Evkalipt ekstraktı - 1,8 q,  çobanyastığı ekstraktı. - 1,8 q, Adaçayı ekstraktı - 
1,8 q, İslandiya setrariyası 1,8 q

Tvin-80, Polisorbat 80, qliserin, sodium 
saxarin, polivinilpirolidon, timol, 

allantoin, xlorheksidin, kalium sorbat, 
evkalipt efir yağı, nanə efir yağı

MMC NPL 
Fitoprodukt Ukrayna 15.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Evkalitin (  boğaz və ağız boşluğu üçün 

sprey, 30 ml) məhsul tənəffüs orqanlarının iltihabının müalicəsində 
köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan  tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:İstifadə üzrə təlimatın "İstifadə qaydaları" bəndində "4-12 yaş və 12 
yaşdan yuxarı uşaqlar" müvafiq olaraq  "4-14 yaş və 14 yaşdan yuxarı 

uşaqlar", "əks göstəşlər" bəndində isə   "3 yaşdan aşağı "" yazılarının  "4 
yaşdan aşağı " yazıları ilə əvəz olunm ası zəruridir.

Exbona Kapsul (15 x 2) Vitamin Е  natural - 200 IU, Vitamin А - 800 IU, Zinc - 25 mg, Selenium - 
150 mcg

Sunflower oil, Beeswax, Sunflower 
lecithin, Gelatin, Glycerin, İron oxide, 

Titanium dioxide
Primea Limited İngiltərə 26.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Exbona (kapsul №30) adlı məhsul A və E 
vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində 
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının 

yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə 
dərman vasitəsi deyil. 

Extrased Kapsul 1 Magnesium citrate (eq. to 29 mg Mg) - 256 mg, Passiflora incarnata leaf 
extract - 150 mg, Melissa officinalis - 100 mg, Valeriana officinalis root 

extract - 75 mg, Humulus lupulus hop flower extract - 50 mg, Vitamin B6 - 
3 mg

Bovine gelatin, Microcrystalline 
cellulose, Magnesium stearate

Vefa İlaç San. ve 
Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 14.01.2020 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 

dərm an vasitəsi deyil.



Extrased (Ekstrased) Kapsul Passiflora ekstaktı-150 mq, Mellisa ekstaktı-100 mq, Pişıkotu ekstaktı-75 
mq, Mayaotu qozaları ekstaktı-50 mq, Maqnezium sitrat-256 mq,B6-3 mq

Jelatin kapsul, Mikrokristalik sellulosa, 
Maqnezium stearat

Vefa İlaç San. ve 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 23.01.2019 Müsbət

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

MSS sisteminin xəstəliklərinin profilaktikasında və simptomatik 
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.

Extreme Pre-Workout 300 g toz 300 g

Stimulating formula (Taurine, Caffeine, Cayenne) 1.35 g; NOX formula 
(Beta-alanine, L-arginine alpha-ketoglutarate, L-citruline base, L-tyrosine) 
6.15 g; Multicreatine formula (Creatine nitrate, Tricreatine malate) 1.60 g; 
Vitamins and minerals formula - Vitamin B1 1.1 mg, Vitamin B3 16 mg, 

Vitamin B6 1.4 mg, Calcium 207 mg, Sodium 282 mg.

Citric acid, Ascorbic acid, 
Glucoronolactone, Theobromin, 

Naringenin, Lemon juice powder, 
Sweetener sucralose, Colour azorubine, 

Brilliant blue FCF

Hardcore Nutrition Yeni 
Zelandiya 25.09.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsulun tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 
aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim 

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

dərman vasitəsi deyil.
Falcon Active Kapsul - Nutra S-Bio d.o.o. Sloveniya 22.01.2020 Xitam 

verilən 
müraciətlər

“Medical Supply MMC” tərəfindən  19.12.2019-ci il tarixli məktubuna 
cavab olaraq bildiririk ki, Sloveniyanın “Nutra S-Bio d.o.o.şirkətinin 
istehsalı olan NSBIZ12020 seriyalı Falcon Active (kapsul №12) 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 : 0.8586 q  (1.2489q±7.5%); tərkibi: 0.7321 q  (1.1209q±7.5%)  
UYĞUN DEYİL

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

baxımından  onun istifadəsi m əqsədəuyğun hesab olunm ur.

Farmega Şərbət 200ml Omega-3 derived from salmon oil (EPA 100mg and DHA 350mg) -
1000mg,Vitamin C – 80mg,Vitamin E-acetate – 24mg (e.q. to 12mg)

Guar gum, fructose, sorbitol syrup, 
vegetable glycerol, potassium sorbate, 
curcumin color, lemon flavor, purified 

water

Pharmex Rom 
İndustry S.R.L Rumıniya 11.01.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlər

məhsulun  həcmi normativ sənədlərdə göstərilənlərlə uyğun gəlməyir ( 
təyin olunub- 188 ml, normativ sənəddə- 198.0- 202.0 ml). 

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

Alliance Sp.z.o.o Polşa 31.10.2018 Müsbət

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

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

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

nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibi və istifadə 
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Farmeqa Şərbət 200 ml

Omega-3 derived from salmon oil (EPA 100mg and DHA 350mg) -
1000mg

Vitamin C – 80mg 
Vitamin E-acetate – 24mg (e.q. to 12mg)

Guar gum, fructose, sorbitol syrup, 
vegetable glycerol, potassium sorbate, 
curcumin color, lemon flavor, purified 

water

Pharmex Rom 
İndustry S.R.L Rumıniya 18.03.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Farmeqa  (şərbət, 200 ml)adlı  məhsul  
omega-3 yağ turşuları kompleksinin əlavə  mənbəyi 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.

Farmeqa Şərbət 200 ml

Omega-3 derived from salmon oil (EPA 100mg and DHA 350mg) -
1000mg

Vitamin C – 80mg 
Vitamin E-acetate – 24mg (e.q. to 12mg)

Guar gum, fructose, sorbitol syrup, 
vegetable glycerol, potassium sorbate, 
curcumin color, lemon flavor, purified 

water

Pharmex Rom 
İndustry S.R.L Rumıniya 18.03.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Farmeqa  (şərbət, 200 ml)adlı  məhsul  
omega-3 yağ turşuları kompleksinin əlavə  mənbəyi 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.

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

Sugar, lactose, calcium phosphate,  
mycrocrystallyne cellulose, 

polyvinilpyrrolidone, cellulose gum, 
magnesium stearate, silicium dioxide, 

shellak

Aptiekas Produkcija Latviya 24.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Faroenzym HB (tablet, N 20) adlı məhsul 
həzm sisteminin dispeptik pozğunluqlarında köməkçi vasitə kimi tövsiyə 

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

istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.

Fayla Kapsul 5 x 10 Omega-3 fatty acids - 1000 mg, DHA - 180 mg, EPA - 120 mg, Vitamin A 
(as palmitate) - 400 IU 

Sunflower oil, Natural gelatin Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 28.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Fayla (kapsul №50) 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.

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

QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır.



Febulus toz 1

L-karnitin  1000 mq;L-arginin  1000 mq;Qlutation  500 mq;Koenzim Q10  
300 mq;Epimedium eks.  500 mq;Jenşen eks.  400 mq;Maka eks.  300 

mq;Muira puama eks.300 mg;Keçibuynuzu eks. 250 mq; Sink glutamat  50 
mq(15,48  elementar Zn -a  ekvivalentdir);Seleksen 200 mkq(46 mg 

elementar Se -a  ekvivalentdir);Vit. E  40 mq;Fol turşusu (vit. B9)  500 
mkq. 

 oliqofruktoza,mərcanı konsentratı, 
stevia ekstraktı. Saşera-Med MMC Rusiya 28.03.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Febulus (toz,  paket № 30 ) adlı  məhsul 
kişilərdə reproduktiv sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran və sonsuzluğun 

kompleks müalicəsi üçün istifadə olunan 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 dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd:1)İstifadə üzrə təlimatda  və qablaşdırmada tərkib məhz rəydəki 
kimi göstərilsin.

 2)İstifadə üzrə təlimatda “Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə 
bilməz”;“Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın”; “Tövsiyə edilən sutkalıq 
dozanı keçməyin”;“BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir”;  “Xəstəlik və 

ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin”ifadələri əlavə 
olunsun.

Febulus toz 1

L-karnitin  1000 mq;L-arginin  1000 mq;Qlutation  500 mq;Koenzim Q10  
300 mq;Epimedium eks.  500 mq;Jenşen eks.  400 mq;Maka eks.  300 

mq;Muira puama eks.300 mg;Keçibuynuzu eks. 250 mq; Sink glutamat  50 
mq(15,48  elementar Zn -a  ekvivalentdir);Seleksen 200 mkq(46 mg 

elementar Se -a  ekvivalentdir);Vit. E  40 mq;Fol turşusu (vit. B9)  500 
mkq. 

 oliqofruktoza,mərcanı konsentratı, 
stevia ekstraktı. Saşera-Med MMC Rusiya 28.03.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Febulus (toz,  paket № 30 ) adlı  məhsul 
kişilərdə reproduktiv sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran və sonsuzluğun 

kompleks müalicəsi üçün istifadə olunan 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 dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd:1)İstifadə üzrə təlimatda  və qablaşdırmada tərkib məhz rəydəki 
kimi göstərilsin.

 2)İstifadə üzrə təlimatda “Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə 
bilməz”;“Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın”; “Tövsiyə edilən sutkalıq 
dozanı keçməyin”;“BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir”;  “Xəstəlik və 

ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin”ifadələri əlavə 
olunsun.                                                                                                                

Femavag vaginal tablet 1 lactobaccillus acidophilus - 500 million CFU, Lactic acid (60%) - 15 mg, 
Soy extract - 18 mg standardized 40% isoflavones

Mannitol, Starch, Antiagglomerating 
agent; Sodium carboxymethyl-cellulose, 

Glycerol behenate, Silicon dioxide, 
Patented formula

NTC S.r.L İtaliya 23.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən FEMAVAG (vaginal tablet, №10) adlı 

məhsul vaginal floranı normallaşdırılması üçün tövsiyə olunan tibbi vasitə  
olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Femina Forte tablet 1 Dəmir qlükonat-400 mq. Fol turşusu-350 mkq. Vitamin B12-3 mkq. Vitamin 
C-50 mq. 

Mikrokristalik selluloza-
E460.Polivinilpirolidon-E1201. Sodium 

karbonat metil selliloza-E468. 
Maqnezium Sitrat-E470 b. Silikon 

dioksid-E551

Botofarma Sağlık 
Ürünleri Tic. ve 

San. ltd.Şti
Türkiyə

“Az Vitamaks MMC” şirkətinin 26.10.2018-ci il tarixli məktubuna cavab 
olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Botofarma Sağlık Ürünleri Tic. ve San. 

ltd.Şti” şirkətinin istehsalı olan 701 seriyalı Femina Forte (tablet №30) adlı 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək 

məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın zamanı 
müəyyən olundu ki, təqdim olunmuş məhsulun tərkibinə dair 

informasiyalar təqdim edilən nümunə və sənəddə müxtəlif təqdim 
olunmuşdur. Belə ki, təqdim edilən nümunə və istifadə üzrə təlimatda iron 
gluconate – 400 mg, folic acid – 350 mcg, vitamin B12 – 3 mcg, vitamin C- 
50 mg verildiyi halda, tərkibə aid sənəd və məhsulun eskiz nümunəsində 

iron gluconate – 130 mg, folic acid – 120 mcg, vitamin B12 – 3 mcg, 
vitamin C- 15 mg olaraq təqdim olunmuşdur. Sənədlər Azərbaycan, rus və 

ya ingilis dillərində təqdim olunmalıdır (olmadıqda onların Azərbaycan 
dilinə notarial qaydada təsdiq edilm iş tərcüm əsi təqdim  edilm əlidir).

Göstərilən uyğunsuzluğu nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza rəyinin 

verilməsi m üm kün deyildir. 

Uyğunsuzluğun səbəbləri araşdırıldıqdan sonra ekspertiza rəyinin alınması 
üçün müvafiq sənədləri təqdim etməklə Analitik Ekspertiza Mərkəzinə 

müraciət etm əyiniz zəruri hesab olunur.

Fermental kapsul (15x1)

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, Pyridoxine (vitamin B6) hydrochloride - 2 mg, Riboflavin 

(vitamin B2) - 1,6 mg, Thiamine (vitamin B1) hydrochloride - 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.p.A İtaliya 01.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Fermental (kapsul №15) adlı məhsul  
bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək 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 qaydasına görə dərman vasitəsi deyil. 

Fernicsil Tablet 2 x 15 Iron gluconate – 235 mg, Folic acid – 350 mcg, Vitamin B12 – 4 mcg, 
Vitamin C - 60 mg

Maltodextrin, microcrystalline cellulose, 
croscarmellose sodium, silicon dioxide, 
vegetable grade magnesium stearate, 

ethyl cellulose, 
hydroxypropilmethylcellulose, glycerin 
eur vegetable grade, medium chain 
triglycerides, oleic acid, ammonium 

hydroxide, sodium alginate, stearic acid

Primea Limited İngiltərə 19.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Fernicsil (tablet №30) adlı məhsul dəmir və 
fol turşusunun 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.

Fernicsil Kids Şərbət 150 ml Ferrum gluconate - 150 mg (Of which Iron 18,7 mg), Folic acid - 0,2 mg, 
Vitamin B12 - 1,5 mcg, Vitamin C - 30 mg

Glucose syrup, Fructose syrup, Apple 
juice, Water, Flavouring, Potassium 

sorbate, Sucralose, Citric acid 

Gricar Chemical 
SRL İtaliya 20.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Fernicsil Kids (şərbət 150 ml) adlı məhsul 
dəmir və fol turşusunun 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: istifadə üzrə təlimatda 
istifadə qaydası bölməsində verilmiş cədvəlin götürülməsi və istifadə 

qaydasının "4-14 yaş 5 ml, 14 yaşdan yuxarı 10 ml gündə 1 dəfə" kimi 
dəyişdirilməsi zəruridir.



Ferogren Kapsul
Iron (Iron (III) saccharate 40mg) – 16mg,Ascorbic acid(80mg L-ascorbic) – 

80mg Microcrystalline cellulose, calcium 
alginat, hydroxy-propyl-methyl-cellulose.

Anti Naturel Besin 
ve Bitkisel Destek 
Ürünleri San. ve 

Tic.

Türkiyə 03.02.2019 Müsbət

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

məhsul C vitamin və  Fe mineralının əlavə mənbəyi kimii  tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Ferol Kapsul 3 X 12 Vitamin D (Cholecalciferol) - 1000 IU Vıtamin E, Sunflower oil, Gelatine, 
Glycerıne, Water

TRİA Pharma İlaç 
A.Ş

Türkiyə 27.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Ferol (kapsul № 36) 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.

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

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

stearate

Gemini 
Pharmaseuticals. 

inc
ABŞ 29.10.2018 Müsbət

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

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

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

istifadə göstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsi deyil. 

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

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

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

Ferratonal tablet 1 İron fumarate - 125 mg (Fe - 40 mg), Folic acid - 300 mcg, Vitamin B12 - 3 
mcg, Vitamin C - 80 mg

maltodextrin, calcium phosphate, 
magnesium salts

Zeyus Gida 
Takvieleri Karışım 

Ürünleri
Türkiyə 15.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Ferratonal (tablet №30) adlı məhsul fol 
turşusu və dəmirin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələ göstərişinə görə dərman 
vasitəsi deyil.

Ferromax (Ferromaks) kapsul 2 Ferrous fumarate-70mg,Levomefolate-360mkg,Vit C-60 mg Capsulac 60-170 mg Cydonia doo Bosniya və 
Herseqovina 06.11.2018

Xitam 
verilən 

müraciətlər
uyğunsuzluq

Ferromax (Ferromaks) Kapsul 2x15 Ferrous fumarate - 70 mg, Levomefolate - 360 mcg, Vitamin C - 60 mg capsulac 60 Cydonia doo Bosniya və 
Herseqovina 31.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Ferromax (kapsul №30) adlı məhsul dəmir 
və fol turşusunun 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: İdxal zamanı qablaşma 
üzərində "dərman vasitəsi deyil" ifadəsinin qeyd olunması, istifadə 

qaydasında istifadə yaş həddinin göstərilməsi (14 yaşdan yuxarı və ya 
böyüklər), İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 

ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın  “Bioloji fəallığa malik qida 
əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6) 

uyğun olaraq tərtib olunması zəruridir.

Fersinol Z kapsul (5x6)
Ferric sulfate anhydrus - 150 mg, Vitamin B9 - 0,5 mg, Vitamin C - 50 mq, 
Vitamin B1 - 2 mg, Vitamin B2 - 2 mq, Vitamin B6 - 1 mg, Vitamin PP - 10 

mg, Sink-25 mg

maize starch, talc purified, kaolin, 
sucrose, Calcium sulfate, Titanium 
dioxide, Ethyl cellulose, Povidone, 

Glycerin monostearate,  Beeswax, Ferric 
oxide red (Е172), Gelatine

E.İ.P.İ.CO Misir 31.10.2018 Mənfi

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

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

miqdarı gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddindən yüksəkdir 
(dəmirin qadınlar üçün gündəlik maksimum yol verilən həddi 40 mq, kişilər 

üçün isə 20 mq-dan çox olmamalıdır). Həmçinin məhsulun istifadə 
qaydalarına əsasən tərkibində olan digər maddələr də gündəlik istehlakın 

yuxarı yol verilən həddini aşır. İstifadə üzrə təlimatda məhsulun 
farmakoloji və müalicəvi xüsusiyyətləri haqqında informasiya verilmişdir 

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

qablaşdırması üzərində aydın seçilən, qalın hərflərlə, silinməsi mümkün 
olmayan formada çap olunmuş “Dərman vasitəsi deyildir” və “Uşaqların əli 
çatmayan yerdə saxlayın” sözləri yazılmalıdır. Qablaşma üzərində " resept 

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

Filotak Forte Kapsul 3 x 10 Omega - 3 fatty acids - 236  mg, EPA - 227.5 mg, DHA (Docosahexaenoic 
acid) - 8.5 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 1.4 mg, Vitamin B3 (Niacin) - 1.6 
mg, Vitamin B5 (Pantothenic acid) - 6 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine) - 1.8 

mg, Vitamin B7 (Biotin) - 35 mcg, Vitamin B9 (Folic acid) - 2.5 mg, Vitamin 
B12 (Cyanocobalamin) - 4 mcg, Vitamin C (Ascorbic acid) - 100 mg, 

Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 400 IU, Zinc - 25 mg, Calcium carbonate - 
150 mg, Selenium - 25 mcg

Corn starch, Gelatin Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 15.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Filotak Forte (kapsul, №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. Bunu nəzərə 
alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

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

Qeyd:Qablaşma və təlimatda məhsulun tərkibində olan komponentlərin 
(mötərizə içərisində) beynəlxalq elmi adlarının rəyə müvafiq olaraq qeyd 

edilməsi zəruridir.

Firmnesse for face & body yerli istifadə 
üçün məhlul 10 ml Panthenol 3 %, ,Methylsilanol mannuronate 0.5% ,Centella asiatica extract 

0.1 %, Soluble collagen 0.02%, Thiamine nitrate 0.05%
Aqua, Dimethylaminoethanol tartrate, 

Sodium hydroxide, Magnesium sulfate,
Etternity 

Dermal,S.L İspaniya 30.08.2018 Müsbət
Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul üz  və bədən dərisi üçün  qırışlar 
əleyhinə yerli istifadə olunan kosmetoloji vasitələrə aid olub, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil

Fish oil (Universal) kapsul 100 Omega-3 fatty acids - 300 mg, EPA-180 mg, DHA-120 mg Gelatin, glycerin, purified water Universal Nutrition ABŞ 13.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Fish oil (kapsul №100) adlı məhsul omega-3 
yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman 
vasitəsi deyil. 



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

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

Ekspertizaya təqdim olunmuş Fish, Flax, Borage 1200 mg (softqel, N 30) 
adlı məhsul yağ turşularının  əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, 

məhsulun tərkibində olan inqredientlər gündəlik istehlakın yol verilən 
maximal istifadə həddini aşmır.Qeyd:İdxal zamanı qablaşma üzərində 
məhsulun Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinə aid olması və dərman 

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

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

Fito Somatotrop kapsul (15x2) (Collagen hydrolysate - 495 mg, Chromium - 1,5 mcg (1,3%), Ornithine 
alpha-ketoglutarate - 5 mg, niacin - 2 mg (10%), 

Gelatin from capsule, white rice flour, 
magnesium stearate.

Alfa Vitamins 
Laboratories Inc ABŞ 01.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən FİTO SOMATOTROP(kapsul  N 30) 
adlı  məhsul  böyüklərdə boyun  inkişafı üçün  tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 
yuxarı yol verilən həddini aşmır. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş 

sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən 
məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Fitoçay Aminay EM fitoçay 45 qr
Qarğıdalı saçaqları ilə sütuncuqlar 18.3 %  , Dağ tərxunu çiçəkləri 15.6 %, 

Dazı otu 15 %, İstiotlu nanə yarpağları 15 %, Çobanyastığı otu 13.3 %, 
İtburnu meyvələri 12.8 %, Qırxbuğum otu 10 %

Qeyd edilməyib.
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 17.10.2018 Müsbət

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

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

vasitəsi deyil.

Fitoçay Seber nuur fitoçay 45 q

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

Tayqa kuril çayı 10 %  
, Yonca otu 10 %

Qeyd edilməyib
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 17.10.2018 Müsbət

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

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

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

Fitoçay Uyan Nomo Qibkiy luk fitoçay 1
Qarağat yarpaqları 20 %, İtburnu meyvələri 15 %, Gördəvər 15 % ,Biyan 
kökü və kökümsovu 10 %, Çöl qatırquyruğu otu 10 %, Mərsin yarpaqları 

,Labaznika otu 10 %.
Qeyd edilməyib

Laboratoriya 
sovremennogo 

zdorovya
Rusiya 23.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Fitoçay Uyan Nomo Qibkiy luk adlı məhsul 
onurğa və oynaq xəstəliklərinin müalicəsində  köməkçi vasitə kimi tövsiyə 
olunan bitki tərkibli çay olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 

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

görə dərman vasitəsi deyil.

Fitolaks tablet (20x1)
Ərik tozu - 340 mq, Səna ekstraktı (Cassia acutifolia) - 210 mq 

(chrysophanic acid - 16,8 mg), Bağayarpağı ekstraktı (Plantago) - 15 mq, 
Şüyüd ekstraktı (Anethum graveolens) - 0,2 mq.

croscarmellose sodium, colloidal silicon 
dioxide, fructose, calcium stearate or 

magnesium stearate, cellulose 
microcyistalline, strawberry flavor

Evalar QSC Rusiya 07.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Fitolaks (tablet №20) adlı məhsul 
bağırsaqların peristaltik funksiyasının yaxşılaşdırılmasına kömək edən 

təbii mənşəli BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 
dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik 
məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər 
və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul 
öz tərkibinə və istifadə qaydasına görə dərman vasitəsi deyil.Qeyd: İdxal 
zamanı məhsulun üzərində olan informasiyaların Azərbaycan dilində də 

olması zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa bu seriya üçün stiker 
istifadə oluna bilər. İstifadə olunmuş stikerdəki məlumatların orginal 
qablaşmaya uyğun olaraq tam tərcümə olunması zəruridir (“dərman 

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

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

glycerin, fructose, lemon acid, natural 
flavoring apricot, sodium benzoate, 

potassium sorbate, prufied water
Evalar QSC Rusiya 25.10.2018 Müsbət

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

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

öz tərkibinə və istifadə qaydasına görə dərm an vasitəsi deyil.

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

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

daxil olmaqla).

Fixer yerli istifadə 
üçün məhlul 10 ml

Dimethyl Mea 0.1-0.9 %, Glycolic Acid 0.1%, HydrolyzedHibiscus 
Esculentus extract 0.1%, Camellia Sinesis leaf extract 0.1%, Acetyl 
Hexapeptide-8 0.1%, Acetyl Hexapeptide-30 0.1%, Arginine 0.1%

Aqua, Sodium Chloride, , Caprylyl Glycol Promoitalia Group 
Spa İtaliya 10.09.2018 Müsbət

Adı çəkilən məhsul üz dərisinin nəmləndirilməsi üçün yerli istifadə olunan 
kosmetoloji vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyil.

Flasel E Kapsul Vitamin E powder 200 mg, Zinc sulphate 5 mg, Selenium bear yeast 0.15 
mg gelatine S.C.Laboratoarele 

Medica S.R.L Rumıniya 30.01.2019 Mənfi

Ekspertizaya təqdim edilmiş Flasel E (kapsul,№ 30) adlı məhsul vitamin 
və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan vasitə olub, tərkib və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir.Belə ki, məhsulun 
tərkibində olan E vitamini gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə 

həddini aşır(tövsiyə olunan miqdar 150 mq).Həmçinin, məhsulun 
laboratoriya analizi zamanı xarici görünüşü ağ rəngli, ikihissəli 

kapsul,tərkibi aşıq sarı, xarakterik qoxulu toz (normativ sənədlərdə ağ 
rəngli toz) olduğu aşkar edilmişdir.



Floramax (Floramaks) kapsul 3 Lb. Casei 1 MLD, Lb. Acidophilus 2 MLD, Lb. Salivarius 2 MLD Vitamin  B1 
0.45 mg, Vitamin B2 0.65 mg, Vitamin  B6 0.5 mg silicon dioxide, titanium dioxide, gelatin Cosval S.P.A İtaliya 01.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Floramax (kapsul, N 30) adlı məhsul 
bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

maximal istifadə həddini aşmır.Qeyd: İdxal zamanı qablaşdırma içərisinə 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatın yerləşdirilməsi 

zəruridir.Həmçinin, məhsulun istifadə qaydasında "4-14 yaş arası uşaqlar 
1 kapsul gündə 1 dəfə, 14 yaşdan yuxarı 1 kapsul gündə 2 dəfə qəbul 

etmək tövsiyəsinin" qeyd edilməsi zəruridir.

FoBrain Şərbət 100ml Lecithin-Epikuron 135 F IP 0.4 g, Phosphatidylcholina 0.4 g, L-glutamine 1 
g, Phosphoserine 1g 

potassium sorbate, propylene glycol, 
fructose, Sabosorb Moe, disodium 
EDTA, lemon flavor, purified water

Laropharm S.R.L Rumıniya 15.01.2019 Müsbət

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

beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib 
və istifadə göstərişinə  əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun 
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol 

verilən maximal istifadə həddini  aşmır.Qeyd:Qablaşma üzərində 
Azərbaycan dilində qeyd edilmiş "Oral istifadə üçün sirop" yazısının 

"Daxilə istifadə üçün şərbət" yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir.

Fohov Linchzhi Kapsul 2x12 Cordyceps sinensis mycelium - 120 mg, Ganoderma lucidum spore powder 
- 180 mg gelatin Fohow Health 

products Co.ltd
Çin Xalq 

Respublikası 14.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş  Fohov Linchzhi (kapsul №24) adlı məhsul 
sağlamlığın bərpası üçün profilakik məqsədlə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların 

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

dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın «Bioloji fəallığa malik 
qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası” 6. Bioloji fəallığa 

malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblərinə uyğun 
olaraq tərtib olunması zəruridir (bax, pharma.az). İdxal olunan BFMQƏ-

nin qablaşdırması üzərində xarici dildə olan yazılar Azərbaycan dilində də 
olmalıdır, BFMQƏ-nin qablaşdırmasının üzərində onların BFMQƏ-yə aid 
olması göstərilməlidir. BFMQƏ-nin qablaşdırması üzərində aydın seçilən, 
qalın hərflərlə, silinməsi mümkün olmayan formada çap olunmuş “Dərman 

vasitəsi deyildir” və “Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın” sözləri və 
təsireidici maddələrin miqdarı göstərilməlidir. İstifadə qaydasında yaş 

həddi göstərilm əlidir (14 yaşdan yuxarı 1 kapsul gündə 1-2 dəfə)

Fohov oral liquid (Feniks) şərbət (30 ml x 4) Cordyceps sinensis - 350 mg, Ganoderma Lucidum - 350 mg, Lentinula 
edodes - 100 mg, Polygonatum odoratum - 100 mg prufied water, honey, potassium sorbate Fohow High-Tech 

Group
Çin Xalq 

Respublikası 23.10.2018 Mənfi

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

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

daxildir. 

Fohov Sanqing oral liquid Şərbət 4x30ml Aloe (Aloemitsin) - 0,5 mg, polysaccharides from Lions mushroom 
(Hericium erinaceus) - 0,5 mg, Lonicera japonica Thunb - 0,6 mg pure water Fohow Health 

products Co.ltd
Çin Xalq 

Respublikası 22.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş  Fohov Sanqing oral liquid (məhlul 30 ml 
№4) adlı məhsul sağlamlığın bərpası üçün profilakik məqsədlə tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 
dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə 
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın 

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

tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6) uyğun olaraq tərtib olunması, 
qablaşma üzərində məhsulun tərkibində olan inqredientlərin adları ilə 

yanaşı miqdarlarının da göstərilməsi zəruridir.

Fohow  Haicao Gai Kapsul Spirulina - 64 mg, calcium carbonate - 96 mg vegetable oil Fohow Health 
products Co.ltd

Çin Xalq 
Respublikası 08.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş  Fohow  Haicao Gai (lapsul №100) adlı 
məhsul sağlamlığın bərpası üçün profilakik məqsədlə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 

birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə 
görə dərm an vasitəsi deyil

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 
ekspertizadan keçirilməsi Qaydası” 6. Bioloji fəallığa malik qida 

əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblərinə uyğun olaraq 
tərtib olunması zəruridir (bax, pharma.az). İdxal olunan BFMQƏ-nin 

qablaşdırması üzərində xarici dildə olan yazılar Azərbaycan dilində də 
olmalıdır, BFMQƏ-nin qablaşdırmasının üzərində onların BFMQƏ-yə aid 
olması göstərilməlidir. BFMQƏ-nin qablaşdırması üzərində aydın seçilən, 
qalın hərflərlə, silinməsi mümkün olmayan formada çap olunmuş “Dərman 

vasitəsi deyildir” və “Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın” sözləri 
yazılmalıdır. 

Fohow Gaoqian Tablet 1
Konjak flour - 196 mg, Chitosan - 140 mg, Food fibres vegetable cellulose 

(Helianthus tuberosus, Colocasia esculenta, Prunus persica) - 140 mg, 
Sprirulina - 119 mg, 

Strach, Magnesium stearate Fohow Health 
products Co.ltd

Çin Xalq 
Respublikası 28.02.2019 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Fohow Gaoqian (tablet №144) adlı məhsul  
sağlamlığın bərpası üçün tövsiyə olunan preparat  olub, öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki,məhsulun tərkibində 
olan Colocasia esculenta bitkisi BFMQƏ -in tərkibində istifadə üçün 

qadağan olunan bitkilərinin siyahısına daxildir. Məhsulun qablaşması 
“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

Qaydası”nın tələblərinə uyğun deyil.



Fohow Liuwey cha Çay 2qx25 Camelia sinensis - 1,5 g, Cordyceps sinensis - 0,5 g yoxdur Fohow Health 
products Co.ltd

Çin Xalq 
Respublikası 14.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş  Fohow Liuwey cha (paket №25) adlı 
məhsul sağlamlığın bərpası üçün profilakik məqsədlə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 

birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə 
görə dərm an vasitəsi deyil

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 
ekspertizadan keçirilməsi Qaydası” 6. Bioloji fəallığa malik qida 

əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblərinə uyğun olaraq 
tərtib olunması zəruridir (bax, pharma.az). İdxal olunan BFMQƏ-nin 

qablaşdırması üzərində xarici dildə olan yazılar Azərbaycan dilində də 
olmalıdır, BFMQƏ-nin qablaşdırmasının üzərində onların BFMQƏ-yə aid 
olması göstərilməlidir. BFMQƏ-nin qablaşdırması üzərində aydın seçilən, 
qalın hərflərlə, silinməsi mümkün olmayan formada çap olunmuş “Dərman 

vasitəsi deyildir” və “Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın” sözləri 
yazılmalıdır. İstifadə qaydasında yaş həddi göstərilməlidir (14 yaşdan 

yuxarı 1 paket gündə 1 dəfə)

Fohow Meigui pasta 120q Xylooligosaccharide – 0,25 g, Fructooligosaccharide – 4,15 g, Stachyose - 
0,25 g, Rosa canina – 0,10 g Pure water Fohow Health 

products Co.ltd
Çin Xalq 

Respublikası 28.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Fohow Meigui (tablet №30) adlı məhsul 
sağlamlığın bərpası üçün profilakik məqsədlə 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: İstifadə üzrə təlimatın 
“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

Qaydası”nın  “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının 
tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6) uyğun olaraq tərtib olunması və 

məhsulun tərkibində olan maddələrin miqdarının qablaşma üzərində və 
istifadə üzrə təlimatda göstərilməsi zəruridir.

Fohow oral Liquid (Feniks) şərbət 30 ml x 4 Cordyceps sinensis - 350 mg, Ganoderma Lucidum - 350 mg, Lentinula 
edodes - 100 mg, Bambusa - 100 mg prufied water, honey, potassium sorbate Fohow Health 

products Co.ltd
Çin Xalq 

Respublikası 19.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Fohow oral Liquid (şərbət 30 ml №4) adlı 
məhsul sağlamlaşdırıcı və profilaktik istiqamətli tam təbii qidalandırıcı 
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 

birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə 
görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: 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. Məhsul 
üzərində məhsulun dərman vasitəsi olmaması ilə yanaşı bioloji fəallığa 

malik qida əlavəsi olmasına dair informasiya olması mütləqdir.

Fohow Sanbao Oral Liquid Şərbət 4x30ml Cordyceps sinensis – 2,1 mg, Ganoderma lucidum – 2,1 mg, Lentinus 
edoses – 2 mg potassium sorbate, purified water Fohow Health 

products Co.ltd
Çin Xalq 

Respublikası 01.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Fohow Sanbao Oral Liquid (məhlul 30 ml 
№4) adlı məhsul sağlamlığın bərpası üçün profilakik məqsədlə tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 
dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə 
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın 

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

tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6) uyğun olaraq tərtib olunması, 
qablaşma üzərində və istifadə üzrə təlimatda məhsulun tərkibində olan 
inqredientlərin adları ilə yanaşı miqdarlarının da göstərilməsi zəruridir.

Fohow Xueqingfu Kapsul 10x12 Extract from grape seeds - 38% Soy been powder (62%) Fohow Health 
products Co.ltd

Çin Xalq 
Respublikası 04.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş  Fohow Xueqingfu (kapsul №120) adlı 
məhsul sağlamlığın bərpası üçün profilakik məqsədlə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 

birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə 
görə dərm an vasitəsi deyil

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 
ekspertizadan keçirilməsi Qaydası” 6. Bioloji fəallığa malik qida 

əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblərinə uyğun olaraq 
tərtib olunması zəruridir (bax, pharma.az). İdxal olunan BFMQƏ-nin 

qablaşdırması üzərində xarici dildə olan yazılar Azərbaycan dilində də 
olmalıdır, BFMQƏ-nin qablaşdırmasının üzərində onların BFMQƏ-yə aid 
olması göstərilməlidir. BFMQƏ-nin qablaşdırması üzərində aydın seçilən, 
qalın hərflərlə, silinməsi mümkün olmayan formada çap olunmuş “Dərman 

vasitəsi deyildir” və “Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın” sözləri 
yazılmalıdır. 



Folclan-B Tablet 3

Vitamin Grup İlaç 
Makina Kozamtik 
Bitkisel və Tarım 

Ürünleri Gida 
Turizm İth. İhr. San 

ve Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 19.03.2019
Xitam 
verilən 

müraciətlər

“ME Expert Consultancy” MMC-nin 27.02.19-cu il tarixli ME-029 tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Vitamin Grup İlaç Makina 

Kozmetik Bitkisel ve Tarım Ürünleri Gıda Turizm  İth.İhr.San ve 
Tic.Ltd.Şti” şirkətinin istehsalı olan Folclan-B (tablet, № 30 ) adlı məhsulun  

dərman vasitələrinə  aid olub-olmamasına dair keçirilmiş müvafiq 
ekspertiza zamanı müəyyən edilmişdir ki, məhsula dair təqdim olunmuş 
sənədlər ilə laborator ekspertizanın nəticələri arasında  uyğunsuzluq var. 

Belə ki, məhsulun laborator ekspertizası zamanı xarici görünüşü açıq-
yaşılımtıl-sarı rəngli, tünd çilli, dairəvi formalı, qabarıq tablet (NS-ə əsasən 
ağ rəngli), orta çəkisi 0.5561 q (NS-ə əsasən 0.380-0.420 q) olaraq aşkar 

edilmişdir.
 

Qeyd olunan uyğunsuzluğu nəzərə alaraq bildirilir ki, təqdim olunmuş 
məhsulun dərman vasitəsi olub-olmamasına dair ekspertiza rəyi vermək 

mümkün deyil. Bu səbəbdən xahiş olunur ki, göstərilmiş uyğunsuzluqların 
səbəbləri araşdırılsın və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa 
malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi” Qaydalarına əsasən 

yenidən təqdim  edilm əlidir.

Folclan-B Tablet 3

Vitamin Grup İlaç 
Makina Kozamtik 
Bitkisel və Tarım 

Ürünleri Gida 
Turizm İth. İhr. San 

ve Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 19.03.2019
Xitam 
verilən 

müraciətlər

“ME Expert Consultancy” MMC-nin 27.02.19-cu il tarixli ME-029 tarixli 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Vitamin Grup İlaç Makina 

Kozmetik Bitkisel ve Tarım Ürünleri Gıda Turizm  İth.İhr.San ve 
Tic.Ltd.Şti” şirkətinin istehsalı olan Folclan-B (tablet, № 30 ) adlı məhsulun  

dərman vasitələrinə  aid olub-olmamasına dair keçirilmiş müvafiq 
ekspertiza zamanı müəyyən edilmişdir ki, məhsula dair təqdim olunmuş 
sənədlər ilə laborator ekspertizanın nəticələri arasında  uyğunsuzluq var. 

Belə ki, məhsulun laborator ekspertizası zamanı xarici görünüşü açıq-
yaşılımtıl-sarı rəngli, tünd çilli, dairəvi formalı, qabarıq tablet (NS-ə əsasən 
ağ rəngli), orta çəkisi 0.5561 q (NS-ə əsasən 0.380-0.420 q) olaraq aşkar 

edilmişdir.
 

Qeyd olunan uyğunsuzluğu nəzərə alaraq bildirilir ki, təqdim olunmuş 
məhsulun dərman vasitəsi olub-olmamasına dair ekspertiza rəyi vermək 

mümkün deyil. Bu səbəbdən xahiş olunur ki, göstərilmiş uyğunsuzluqların 
səbəbləri araşdırılsın və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa 
malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi” Qaydalarına əsasən 

yenidən təqdim  edilm əlidir.

Foldine tablet 1 folic acid - 360 mcg maltodextrin, calcium triphosphate, 
magnesium salts fatty acids

Zeyus Gida 
Takvieleri Karışım 

Ürünleri
Türkiyə 13.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Foldine (tablet №50) adlı məhsul fol 
turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində 
olan təsiredici maddənin gündəlik dozası onun dərman vasitələri kimi 
qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozadan 

yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişlərinə görə dərman vasitəsi deyil. 

Folifactor (Folifaktor) Kapsul 1

Fish oil with high content of lemon flavoured DHA - 260 mg, Iron - 27 mg, 
Vitamin C - 80 mg, Vitamin B3 - 22 mg, Vitamin E - 12 mg, Zinc - 11 mg, 
Manganese - 2.5 mg, Vitamin B5 - 6 mg, Copper - 1.2 mg, Vitamin B12 - 
2.5 mcg, Vitamin B6 - 1.9 mg, Vitamin B1 - 1.4 mg, Vitamin B2 - 1.7 mg, 
Vitamin D3 - 15 mcg, Folate - 0.4 mg, Biotin - 0.035 mg, Iodine - 220 mcg

Sunflower lecithin, Glyceryl 
monostearate, Food gelatine, Glycerine, 

Bioxide titanium, Black iron oxide, 
Cupric chlorophyll

Technocosmesi 
S.p.A İtaliya 19.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Folifactor (kapsul, №30) adlı məhsul 
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 

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

Qeyd1:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "əks 
göstərişlər" bəndinin,“Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə 
bilməz”, “BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir" yazılarının qeyd 

edilməsi zəruridir.

Folifactor (Folifaktor) Kapsul 1

Fish oil with high content of lemon flavoured DHA - 260 mg, Iron - 27 mg, 
Vitamin C - 80 mg, Vitamin B3 - 22 mg, Vitamin E - 12 mg, Zinc - 11 mg, 
Manganese - 2.5 mg, Vitamin B5 - 6 mg, Copper - 1.2 mg, Vitamin B12 - 
2.5 mcg, Vitamin B6 - 1.9 mg, Vitamin B1 - 1.4 mg, Vitamin B2 - 1.7 mg, 
Vitamin D3 - 15 mcg, Folate - 0.4 mg, Biotin - 0.035 mg, Iodine - 220 mcg

Sunflower lecithin, Glyceryl 
monostearate, Food gelatine, Glycerine, 

Bioxide titanium, Black iron oxide, 
Cupric chlorophyll

Technocosmesi 
S.p.A İtaliya 19.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Folifactor (kapsul, №30) adlı məhsul 
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 

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

Qeyd1:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "əks 
göstərişlər" bəndinin,“Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə 
bilməz”, “BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir" yazılarının qeyd 

edilməsi zəruridir.

Folikoc Tablet 3 x 20 L-methylfolate - 400 mcg Magnesium stearate, Sorbitol
Koç 

Pharmaceuticals 
Co.Ltd

Türkiyə 11.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Folikoc (tablet №60) adlı məhsul fol 
turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində 
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının 

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

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

Qida İmalat 
San.Tic.Ltd Şti

Türkiyə 05.10.2018
Xitam 
verilən 

müraciətlər
xitam verilir

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

Qida İmalat 
San.Tic.Ltd Şti

Türkiyə 05.10.2018
Xitam 
verilən 

müraciətlər
xitam verilir



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

maltodextrin, calcium phosphate, 
magnesium salts

Zeyus Gida 
Takvieleri Karışım 

Ürünleri
Türkiyə 05.10.2018 Müsbət

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

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

deyil.Qeyd: istifadə üzrə təlimatda və qablaşmada «12 yaşdan yuxarı « 
ifadəsinin «14 yaşdan yuxarı» ifadəsi ilə əvəz olunması zəruridir

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

maltodextrin, calcium phosphate, 
magnesium salts

Zeyus Gida 
Takvieleri Karışım 

Ürünleri
Türkiyə 05.10.2018 Müsbət

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

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

deyil.Qeyd: istifadə üzrə təlimatda və qablaşmada «12 yaşdan yuxarı « 
ifadəsinin «14 yaşdan yuxarı» ifadəsi ilə əvəz olunması zəruridir

Folimin forte Tablet  3x20 L- methylfolate (as calcium salt) - 400 mcg Magnesium stearate, Sorbitol
Koç 

Pharmaceuticals 
Co.Ltd

Türkiyə 06.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Folimin forte (tablet №60) adlı məhsul fol 
turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində 
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının 

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

Qeyd: məhsulun qablaşması üzərində tərkibin yazılışı ilə bağlı texniki 
səhvə yol verilmişdir ((əsas təsir edici maddə düzgün yazılmamışdır, 

düzəliş olunması zəruri hesab olunur)

Folimin forte Tablet  3x20 L- methylfolate (as calcium salt) - 400 mcg Magnesium stearate, Sorbitol
Koç 

Pharmaceuticals 
Co.Ltd

Türkiyə 06.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Folimin forte (tablet №60) adlı məhsul fol 
turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində 
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının 

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

Qeyd: məhsulun qablaşması üzərində tərkibin yazılışı ilə bağlı texniki 
səhvə yol verilmişdir ((əsas təsir edici maddə düzgün yazılmamışdır, 

düzəliş olunması zəruri hesab olunur)

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

magnesium stearate

SteriPharm Export 
GmbH Almaniya 31.10.2018 Müsbət

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

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

istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.

Follux (Folluks) Tablet 1 Folic acid  400 mcg, Dicalcium phosphate 295 mg magnesium stearate Arı Mühəndislik 
LTD Türkiyə 29.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Follux (tablet, N 50) adlı məhsul fol 
turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və 
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun 
tərkibində olan fol turşusu inqredienti gündəlik istehlakın yol verilən 

maximal istifadə həddini aşmır. Qeyd:İdxal zamanı qablaşma üzərində və 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda  "Qida əlavəsi" 

yazısının "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi"yazısı ilə əvəz olunması, 
həmçinin, Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda 

“Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz”, “Tövsiyə edilən 
sutkalıq dozanı keçməyin”, “BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir”, 
“Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın” terminlərinin qeyd edilməsi 

zəruridir.

Follux (Folluks) tablet 1 Folic acid-400 mkg, Dicalcium Phosphate-295 mg, Arı Mühəndislik Türkiyə 15.11.2018
Xitam 
verilən 

müraciətlər
uyğunsuzluq

Folzed Tablet 1 Folic acid - 400 mcg, İodine - 200 mcg Magnesium stearate, Sorbitol
Koç 

Pharmaceuticals 
Co.Ltd

Türkiyə 28.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Folzed (tablet №30) adlı məhsul fol 
turşusunun və yodun 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.

Folzed-A Tablet 1 L-methylfolate - 400 mcg Magnesium stearate, Sorbitol
Koç 

Pharmaceuticals 
Co.Ltd

Türkiyə 28.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Folzed-A (tablet №30) adlı məhsul fol 
turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində 
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının 

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

Qeyd: məhsulun qablaşması üzərində tərkibin yazılışı ilə bağlı texniki 
səhvə yol verilmişdir (əsas təsir edici maddə düzgün yazılmamışdır, 

düzəliş olunması zəruri hesab olunur)

Fomenta tablet 3

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

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

calsium stearate, maltodextrin Evroplus Ukrayna 29.10.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən FOMENTA (tablet  N 30) adlı  məhsul  
sinir siteminə sakitləşdirici təsir göstərən BFMQƏ olub, onun tərkibində 

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

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

Fondomix (Fondomiks) məhlul 15mlx10

Bilberry concentrate (Vaccinium myrtillus) 750 mg, Black Elderberry 
concentrate (Sambucus nigra) 500 mg, Palm syrup 400 mg, Blackberry 

concentrate (Rubus fruticosus) 375 mg, Royal jelly lyophilized powder 200 
mg, Barbados cherry extract (Malpighia emarginata) 150 mg, Honey 5000 

mg

Raspberry flavor, potassium sorbate, 
sodium benzoate, deionized water

Vefa İlaç San. ve 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 31.01.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fondomix (daxilə qəbul üçün məhlul, № 
15ml x 10) adlı məhsul orqanizmi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan 

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



Fondomix / Fondomiks Daxilə qəbul 
üçün məhlul

15 ml x 10 Bilberry concentrate (Vaccinium myrtillus) - 750 mg, Black Elderberry 
concentrate (Sambucus nigra) - 500 mg, Blackberry concentrate (Rubus 
fruticosus) - 375 mg, Royal jelly lyophilized powder - 200 mg, Barbados 

cherry extract (Malpighia emarginata) - 150 mg

Raspberry flavor, Potassium sorbate, 
Sodium benzoate, Deionized water, 

Palm syrup, Honey 

Vefa İlaç San. ve 
Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 29.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Fondomix ( daxilə qəbul üçün məhlul, 

№ 15ml x 10) adlı məhsul orqanizmi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Fondosed Kapsul 1 Passiflora incarnata leaf extract - 150 mg, Melissa officinalis - 100 mg, 
Valeriana officinalis root extract - 75 mg, Humulus lupulus flower extract - 
50 mg, Magnesium citrate (eq.to 29 mg elemental Magnesium) - 256 mg, 

Vitamin B6 - 3 mg

Cellulose, Gelatin, Magnesium stearate Vefa İlaç San. ve 
Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 14.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinə əsasən 
Fondosed (kapsul,№30) adlı məhsul mərkəzi-sinir sistemini sakitləşdirmək 

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

istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.

Fondosed Kapsul
Passiflora incarnata leaf extract 150 mg, Melissa officinalis 100 mg, 

Valeriana officinalis root extract 75 mg, Humulus lupulus flower extract  50 
mg, Magnesium citrate 256  mg, Vitamin B6 3 mg

cellulose, gelatin, magnesium stearate Vefa İlaç San. ve 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 24.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Fondosed (kapsul,№30) adlı məhsul 
mərkəzi-sinir sistemini sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

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

Foral Baby (Foral uşaqlar 
üçün) Sprey 30ml

Rosa Canina  flower  extract 0.03%-0.1%, Arctium lappa root extract 0.01%- 
0.034%, Calendula officinalis flowers extract 0.01%- 0.034%, Salvia 

officinalis leaf extract 0.01%- 0.034%

Aqua, Propylen glycol, Potassium 
sorbate, Sodium benzoate, CI 42090, 

Potassium iodine

Dr. Prufer Medical 
Kozmetik 

San.Tic.A.Ş
Türkiyə 18.01.2019 Müsbət

Foral Baby (Foral uşaqlar üçün),yerli istifadə üçün məhlul, 30 ml, flakonda 
N1 uşaqlar üçün ağız boşluğun qiqiyenası və nəfəsin təravətləndirilməsi 

üçün tövsiyyə olunan kosmetik vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə 
göstərişlərinə əsasən  dərman vasitəsi deyil.

Forever Aloe Activator xaricə istifadə 
üçün məhlul 118 ml Aloe Barbadensis Leaf Juice 99.6032%, Allantoin 0.18% Phenoxyethanol, Methylisothiazolinone Aloe vera of 

America, İnc ABŞ 05.09.2018 Müsbət
Adı çəkilən məhsul dəri üçün təmizləyici və nəmləndirici kosmetik 

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

Forever Aloe Bits N Peaches məhlul 1000 ml Stabilized Aloe Vera Gel - 223.0676 g

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

Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, 
Ascorbic Acid, Tocopherol

Aloe vera of 
America, İnc ABŞ 11.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Forever Aloe Bits N Peaches (məhlul 1000 
ml) adlı məhsul sağlamlığın bərpası üçün profilaktik məqsədlə tövsiyə 

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

göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd; Qablaşma üzərində "Dərman vasitəsi deyil" ifadəsi ilə yanaşı 
"Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" ifadəsinin əlavə olunması, İstifadə 
qaydasında istifadə yaş həddinin göstərilməsi (14 yaşdan yuxarı və ya 

böyüklər), 1 həftədən artıq istifadəsinin tövsiyə olunmaması haqda 
informasiyanın və "əks göstərişlər" bölm əsinin əlavə olunm ası zəruridir.

Forever Arctic Sea Kapsul Omega-3 fatty acids - 1305 mg, EPA (eicosapentaenoic acid) - 600 mg, 
DHA (docosahexaenoic acid) - 600 mg, Oleic acid (from olive oil) - 300 mg

gelling agent (E441), natural lemon oil, 
natural lime oil, purified water, glycerin, 

anti-oxidant (E307)

Aloe vera of 
America, İnc ABŞ 11.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Forever Arctic Sea (kapsul №120) adlı 
məhsul omeqa 3 yağ turşularının 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: istifadə üzrə 

təlimatda "əks göstərişlər" bölməsinin əlavə olunması zəruri hesab olunur.

Forever Calcium (Forever 
Kalsium) Tablet

Calcium (as calcium bisglycinate, calcium citrate and calcium carbonate) - 
800 mg, Magnesium (magnesium oxide and magnesium bisglycinate) - 300 
mg, Vitamin C (as calcium-L-ascorbate) - 80 mg, Zinc (as zinc bisglycinate) 
- 6 mg, Manganese (as manganese bisglycinate) - 2 mg, Copper (as copper 

bisglycinate) - 1 mg, Vitamin D (as cholecalciferol) - 5 µg

stabiliser (microcrystalline cellulose, 
silicon dioxide), anti-caking agent 

(croscarmellose sodium), anti-caking 
agent (stearic acid), glazing agents 

(sodium carboxymethylcellulose, dextrin, 
dextrose, medium chain triglycerides, 
sodium citrate), natural vanilla flavor

Aloe vera of 
America, İnc ABŞ 11.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Forever Calcium (tablet №90) adlı məhsul 
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. Qeyd: istifadə üzrə təlimatda «əks göstərişlər» 
bölməsinin əlavə olunması, istifadə qaydasında istifadə yaş həddinim 

göstərilməsi (14 yaşdan yuxarı), qablaşma üzərində "bioloji fəallığa malik 
qida əlavəsi" ifadəsinin əlavə olunması zəruri hesab olunur

Forever CardioHelath toz 3.5 g x 30

Vitamin C-30 mg, Vitamin E-15 IU, Vitamin B6-2 mq, Fol turşusu-400 mcg, 
Vitamin B12-25 mcg, Maqnezium -5 mg, Xrom-50 mcg, Koenzim q10-80 

mg, Üzüm tumu ekstarktı-20 mg, Sarıkök ekstraktı-20 mg, Bosvelliya 
ekstraktı-20 mg, Zeytun yarpağı ekstrakrı-24 mg, Soya lesitin-100 mg

Fruktoza, Mikrokristallik sellüloza, 
Silikon dioksid ,Soya

Aloe vera of 
America, İnc ABŞ 19.03.2019 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Forever CardioHelath (paket, № 30) 

adlı  məhsul  ürək-damar sistemiminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran preparat 
kimi tövsiyə olunur,onun tərkibində olan B12  vitaminin dozası  gündəlik 
istehlakın yuxarı yol verilən həddini(9 mkq) aşır və öz tərkibi ilə istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Forever Garlic-Thym Kapsul Thyme powdered (leaves) – 50 mg, odorless garlic concentrate liquid (bulb) 
– 10 mg

canola oil, lecithin, beeswax, gelatin, 
glycerin, purified water, carob extract

Aloe vera of 
America, İnc ABŞ 11.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Forever Garlic-Thym (kapsul №100) adlı 
məhsul sağlamlığın bərpası üçün profilakik məqsədlə 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: istifadə üzrə 

təlimatda «əks göstərişlər» bölməsinin əlavə olunması, istifadə 
qaydasında istifadə yaş həddinin göstərilməsi (18 yaşdan yuxarı), 

qablaşma üzərində "bioloji fəallığa malik qida əlavəsi", "dərman vasitəsi 
deyil" ifadələrinin əlavə olunması zəruri hesab olunur

Forever Kids Tablet 1 Aloe vera of 
America, İnc

ABŞ 27.01.2020 Xitam 
verilən 

müraciətlər

İlkin müraciət məktubu ilə məhsulun adında dəyişiklik edilib rəy alındığına 
görə məhsula xitam verilir.

Forever Royal Jelly (Forever 
Arı Südü) Tablet Royal jelly powder - 250 mg

Sorbitol, fructose, citric acid, stearic 
acid, magnesium stearate, silicon 

dioxide, orange flavor

Aloe vera of 
America, İnc ABŞ 11.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Forever Royal Jelly (tablet №60) adlı 
məhsul sağlamlığın bərpası üçün profilaktik məqsədlə 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: istifadə üzrə 

təlimatda «əks göstərişlər» bölməsinin əlavə olunması, istifadə 
qaydasında istifadə yaş həddinin göstərilməsi (18 yaşdan yuxarı), 

qablaşma üzərində «bioloji fəallığa malik qida əlavəsi», «dərman vasitəsi 
deyil» ifadələrinin əlavə olunması zəruri hesab olunur



Forich Tablet 1 Folic acid (Pteroylmonoglutamic acid) - 400 mcg

Ludipress (lactose monohydrate, 
polyvinylpirrolidone, 

polyvinylpolypirrolidone), 
Microcrystalline cellulose, Starch, 

Croscarmellose sodium, Magnesium 
stearate

Vefa İlaç San. ve 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 13.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Forich (tablet № 90) adlı məhsul fol 
turşusunun 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. 

Forich Tablet 1 Folic acid (Pteroylmonoglutamic acid) - 400 mcg

Ludipress (lactose monohydrate, 
polyvinylpirrolidone, 

polyvinylpolypirrolidone), 
Microcrystalline cellulose, Starch, 

Croscarmellose sodium, Magnesium 
stearate

Vefa İlaç San. ve 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 13.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Forich (tablet № 90) adlı məhsul fol 
turşusunun 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. 

Fortekebd Kapsul Silimarin-80 mq, Ənginar-100 mg, Qlutation-50 mq, Nişasta, Tri kalsium fosfat, yağ asitlərinin 
maqnezium duzları

Zeyus Gida 
Takvieleri Karışım 

Ürünleri
Türkiyə 22.01.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlər
uyğunsuzluq

Forven Forte Kapsul
DİOSMİN/Diosmin/90%-200 mq,AT ŞABALIDI/Aesculus Hippocastanum/-

75 mq,BİGƏVƏR /Ruscus aculeatus/-75 mq.RUTİN/Rutin/-50 mq maqnezium stearat, silisium dioksid, 
jelatin, titan dioksid, dəmir oksid.

Fortex Nutraceutical 
LTD Bolqarıstan 29.01.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasənForven Forte (kapsul  №50)  adlı məhsul  
aşağı  ətraf venaların möhkəmlənməsi və tonusunun  normallaşdırılması 
məqsədi ilə tövsiyə olunan BFMQƏi  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.

Fosfodep Kapsul 1 Passiflora İncarnata - 100 mg, Valeriana officinalis - 100 mg, Melissa 
officinalis - 100 mq, Hawthorn (Crataegus spp.) extract - 100 mg

Microcrystalline cellulose, magnesium 
stearate, gelatin

Koç 
Pharmaceuticals 

Co.Ltd
Türkiyə 06.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Fosfodep (kapsul №60) adlı məhsul MSS-in 
funksional fəaliyyətini yaxşılaşdırılması 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

FreeNose Hypertonic Sea 
Water Aloe+Eucalyptus / 
Frinous Izotonik dəniz suyu 
Aloe+Evkalipt 

Sprey 120 ml Sea water-93.75 g, Aloe Vera-0.6g, Eucalyptus radiata-0.09g Purified water, Propylene glycol, 
Kolliphor RH40 ( hydrogenated castor 

oil), Mix of natural tocopherols, 
Trisodium citrate dihydrate

Farmalink S.L İspaniya 21.01.2020 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "FreeNose Hypertonic Sea Water 
Aloe+Eucalyptus / Frinous Izotonik dəniz suyu Aloe+Evkalipt  (120ml 

sprey, dəmir flakonda №1), adlı məhsul burun böşluğunun yuyulması və 
təmizləməsi üçün, burun tutulması zamanı istifadə olunan tibbi vasitələrə 
aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Fullnesse hyaluronic 3.5% yerli istifadə 
üçün məhlul 10 ml Hyaluronic acid 3.5% Aqua,Methylsilanol mannuronate 

,Sodium hydroxide
Etternity 

Dermal,S.L İspaniya 30.08.2018 Müsbət
Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul üz dərisi üçün nəmləndirici və 

qırışlar əleyhinə yerli istifadə olunan kosmetoloji vasitələrə aid olub, tərkibi 
və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil

Furazon Kapsul

Cranberry (lat.Vaccinium oxycoccos - used part - fruit) – 400 mg,Solidago 
(lat SolidagoVIrgaurea – used part - herb) – 100 mg,Uva Ursi Leaves (lat. 

Arctostáphylos úva-úrsi – used parts - leaves) – 100 mg,Urtica dioica 
(lat.Urtíca dióica – used part - root) – 100 mg, Equsetum arvense (lat. 

Equisétum arvénse – used part - herb)  - 50 mg

GH YİLDİZ İLAÇ 
VE KOZMETİK 

SANAYİ TİCARET 
LTD.ŞTİ.

Türkiyə

Gold Pharm”  MMC şirkətininin 03.12.2018-ci il  tarixli  020 saylı 
məktubuna cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənin  “Gh Yıldız Ilaç Ve 
Kozmetik ” şirkətinin istehsalı olan FURAZON ( kapsul,  №60) adlı 

məhsulun dərman vasitələrinə  aid olub-olmaması ilə bağlı məhsula dair  
müvafiq ekspertiza rəyinin verilməsi mümkün deyil. Belə ki,  məhsul 
haqqında qənaətbəxş  məlumat alınmamışdır və ekspertiza zamanı 

aşağıdaki catışmazlıqlar aşkar olunmuşdur:
-istehsalçı tərəfindən məhsulun tərkibinə dair təqdim olunmuş sənəddə  

bitki inqredientlərinin istifadə forması (toz, ekstrakt və s.) və hansi bioloji 
fəal maddəyə görə standartlaşdırılması göstərilməyib (bu səbəbdən həmin 
inqredientin dozasının BFMQƏ-ə uyğun olunmasını təyin etmək mümkün 

deyil);
-məhsul 12 yaşdan tövsiyə olunduğu halda, onun tərkibində olan ayı 

qulağı (Arctostáphylos úva-úrsi)  bitkisi Avropa Dərmanlar üzrə Agentliyi 
(European Medicines Agency)-nın tövsiyələrinə əsasən 18  yaşdan yuxarı 

uşaqlara  təyin edilir. Həmçinin, bu inqredient tərkibli  məhsullar  
böyrəklərin qıcığlanması səbəbindən 1- 2 həftədən çox təyin olunmur və 

bu haqqda istifadə üzrə təlim atda m əlum atın verilm əsi zəruridir.

-istifadə üzrə təlimatda  “tərkib” bəndində bitkilərin adlarının Azərbaycan 
və latınca verilməsi zəruridir.  Bu sənəddə  çox sayda texniki səhvlər 

düzəldilm əlidir.

Deyilənləri nəzərə alaraq, yuxarıda adı çəkilən məhsulun dərman 
vasitələrinə  aid olub-olmaması ilə bağlı ekspertiza rəyi  verilməsi üçün 

müvafiq sənədlər Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 
10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik 

qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun 
olaraq AEM-ə təqdim  olunsun.

Furazon Kapsul 1

Cranberry (Vaccinium oxycoccos ) – 400 mg, Solidago (Solidago 
Virgaurea) – 100 mg, Uva Ursi Leaves (Arctostaphylos uva-ursi) – 100 mg, 

Urtica dioica (Urtica dioica) – 100 mg, Equsetum arvense (Equisetum 
arvense)  - 50 mg

Vegetable capsule, Magnesuim 
Stearate, Microcrystalline Cellulose, 

Silicone Dioxide


GH YİLDİZ İLAÇ 
VE KOZMETİK 

SANAYİ TİCARET 
LTD.ŞTİ.

Türkiyə 01.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Furazon (kapsul 60) adlı məhsul öd və sidik 
yolları xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman 

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

vasitəsi deyil.

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

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

water, citric acidmonohydrate, potassium 
sorbate, sodium benzoate, rasperry 

flavour, guar gum, sucralose, glucose

Veqa İlaç Kozmetik 
Qida İmalat 

San.Tic.Ltd Şti
Türkiyə 26.10.2018 Müsbət

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

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

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

istifadə qaydasına görə dərman vasitəsi deyil.



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

mg

Microcrystalline cellulose, Colloidal 
silica, Magnesium stearate

ValueMed Pharma 
SrL

İtaliya 23.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən GabaFos (tablet № 30) adlı məhsul  

MSS-nin fəaliyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

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

Qeyd:Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gain Bolic 6000 toz 1000 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 24.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Gain Bolic 6000 (toz 1000 q)) 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.

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

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

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

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

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

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

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

Ekspertizaya təqdim olunmuş Gain Bolic 6000 g adlı məhsulun tərkibində 
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

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

Gainer Professional 
Chocolate toz 2000q

İsoleucin 4140 mg, Leucine 8130 mg, Lysine 6120 mg, Valine 4000 mg, 
Phenylalanine 5090 mg, Threonine 3720 mg, Methionine 1260mg, 

Tryptophane 1620 mg, Glutamine 20790 mg, Asparagine 11240 mg, 
Arginine 7590 mg, Proline 5340 mg, Serine 4460 mg, Alanine 3940 mg, 

Glycine 4160 mg, Tyrosine 3660 mg, Histidine 2900 mg,Cysteine 1850 mg

Maltodextrin, soya protein isolate, low fat 
cocoa

German Forge 
Sports Nutrition Almaniya 25.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş  Gainer Professional Chocolate (toz, 2000q) 
adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionu zənginləşdirmək məqsədi ilə 

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

inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə 
həddini  aşmır.Qeyd:qablaşma üzərində  xarici dildə olan yazıların 

Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi zəruridir.

Gamma Lozanges raspberry sorma (2x12)
Ocimum sanctum -5 mg, Adhatoda vasica - 5 mg, Alpinia galanga - 20 mg, 
Glyccyrryhiza glabra - 20 mg, Piper longum - 25 mg, Zingiber officinalis - 

10 mg, Emblica officinalis - 10 mg, Mentha arvensis -  7 mg

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

prufied water

Ananta Medicare 
Ltd Hindistan 18.10.2018 Mənfi

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

olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə 
ki,məhsulun tərkibində olan Ocimum sanctum bitkisi  qidaya bioloji aktiv 
əlavələrin tərkibində istifadə üçün qadağan olunan  bitkilərinin siyahısına 

daxildir. 

Gamma Lozenges mint sorma (2x12)
Ocimum sanctum -5 mg, Adhatoda vasica - 5 mg, Alpinia galanga - 20 mg, 
Glyccyrryhiza glabra - 20 mg, Piper longum - 25 mg, Zingiber officinalis - 

10 mg, Emblica officinalis - 10 mg, Mentha arvensis -  7 mg

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

prufied water

Ananta Medicare 
Ltd Hindistan 19.10.2018 Mənfi

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

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

daxildir.

Gamma Lozenges orange sorma (2x12)
Ocimum sanctum -5 mg, Adhatoda vasica - 5 mg, Alpinia galanga - 20 mg, 
Glyccyrryhiza glabra - 20 mg, Piper longum - 25 mg, Zingiber officinalis - 

10 mg, Emblica officinalis - 10 mg, Mentha arvensis -  7 mg

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

prufied water

Ananta Medicare 
Ltd Hindistan 19.10.2018 Mənfi

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

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

daxildir.

Gastrotuss Light Şərbət 500ml  Magnesium alginate 23.34 mg, Simethicone (sol.30%) 13.2 mg

Sorbitol, demineralized water, potassium 
bicarbonate, xanthan gum, flavourings, 
methyl p-hydroxybenzoate, potassium 

hydroxide, d-panthenol, propyl p-
hydroxybenzoate, color, sucralose, 

EDTA disodium salt

DMG İtalia srl İtaliya 13.02.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gastrotuss Light (şərbət, 500 ml) adlı 
məhsul Qastroezofaqeal və ya farinqolaringeal reflüksün müalicəsində 

köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə 
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Gematogen baton 40 qr

şəkər tozu - 46,50 q, qatılaşdırılmış süd - 40,25 q, nişasta - 19,08 q, qara 
albumin - 4,29 q, vitamin premiksi (CustoMix BEV 5) - 0,333 q (dəmir - 5 

mq, viamin E - 16,38 mq, vitamin B 6 - 2,67 mq, vitamin C - 120 mq, 
vitamin PP - 19,78 mq, vitamin H - 0,169 mq)

ətirli vanil Eqzon Belarus 19.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Gematogen (baton 40 q) adlı məhsul 
vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində 

olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi 
qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan 
yüksək deyil, tərkib və istifadələ göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Germina Guard Damcı 20 ml Universe Pharma 
İlaç Sanayi ve 

Ticaret LTD. ŞTİ

Türkiyə 09.01.2020 Xitam 
verilən 

müraciətlər

08.01.2020-ci il 002/2020 saylı məktuba əsasən ərizəçi tərəfdən məhsulun 
eksperizasına xitam verilir



Ginkotin Tablet 3 Met Line Gida 
Kozmetik İlaç 

Medikal  Ve İthalat 
İhracat Ticaret Ltd. 

Şti

Türkiyə 17.01.2020 Xitam 
verilən 

müraciətlər

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

cellulose microcyistalline, colloidal 
silicon dioxide

Evalar QSC Rusiya 29.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Ginkoum Bio (kapsul №30) adlı məhsul 
beyin qan dövranı və yaddaşın yaxşılaşdırılması məqsədilə tövsiyə olunan 

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

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

öz tərkibinə və istifadə göstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsi deyil.

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

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

daxil olmaqla). Həmçinin məhsulun istifadə qaydasının "14 yaşdan yuxarı 
1 kapsul gündə 1 dəfə" olaraq dəyişdirilməsi mütləqdir.

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

colloidal silicon dioxide, cellulose 
microcyistalline, calcium stearate, 

croscarmellose sodium, polisorbate - 80, 
hydroxmethylypropylcellulose, 

polyethylenglycol, titan dioxide, flavoring

Evalar QSC Rusiya 29.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Ginkqo Biloba (tablet №40) adlı məhsul 
beyin qan dövranı və yaddaşın yaxşılaşdırılması məqsədilə tövsiyə olunan 

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

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

öz tərkibinə və istifadə göstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsi deyil.

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

qablaşmaya uyğun olaraq tam tərcümə olunması zəruridir (“dərman 
vasitəsi deyil” ifadəsinin və  “əks göstərişlər” bölməsinin əlavə olunması 
daxil olmaqla). Həmçinin məhsulun istifadə qaydasının "böyüklər 1 tablet 

gündə 1 dəfə" olaraq dəyişdirilməsi mütləqdir.

Glinat Tablet 1 Magnesium bisglycinate (eq.to Magnesium - 240 mg) - 1702.56 mg Cellulose, Talc, Magnesium stearate, 
Silicon dioxide

Vefa İlaç San. ve 
Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 09.01.2020 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 

dərm an vasitəsi deyil.

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

Glukozamin Kondroitin MSM Kapsul 1 Glucosamine sulphate - 252 mg, Chondroitin sulphate - 198 mg, Methyl 
sulfonyl methane - 10.2 mg, 

Hydroxypropylmethylcellulose Ersağ Bitkisel 
Sağlık Gida Ltd. Şti.

Türkiyə 21.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Glukozamin Kondroitin MSM (kapsul N 

90) məhsul oynaq  və onurğanın degenerativ-distrofik xəstəliklərin 
müalicəsi  zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 
dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatın Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul 

tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida 
əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”na uyğun olaraq tərtib 

edilməsi yaş həddinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi zəruridir.

Glutamin Pro Caps Kapsul L-Glutamine - 2400 mg Silicon dioxide, Magnesium stearate, 
gelatine

İronMaxx Nutrition 
GmbH Almaniya 28.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Glutamin Pro Caps (kapsul №130) adlı 
məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək 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 Qeyd İstifadə 
qaydasının "3 kapsul gündə 2 dəfə" olaraq dəyişdirilməsi qablaşma 

üzərində xarici dildə olan yazıların Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi 
zəruridir.

Glutamine Powder toz 300 gr Glutamine (as L-glutamine) - 5 g yoxdur Universal Nutrition ABŞ 13.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Glutamine Powder (toz 300 g) adlı məhsul 
idmançılar üçün qlütaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə 
dərman vasitəsi deyil. 

Glutamine Pro Powder toz 300q L-Glutamine - 100 g yoxdur İronMaxx Nutrition 
GmbH Almaniya 31.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Glutamine Pro Powder (toz 300 q) adlı 
məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək 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.



Glyciron(Qlisiron) Daxilə qəbul 
edilən məhlul 50ml Melatonin 66.67 mg, Glycine 6.67 g

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

citric acid

Gricar Chemical 
SRL İtaliya 24.01.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Glyciron/Qlisiron( daxilə qəbul üçün 

məhlul, 50 ml) adlı məhsul  yuxu prossesini yaxşılaşdırmaq və mərkəzi-
sinir sistemini sakitləşdirmək 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: Qablaşmada  istifadə edilmiş stiker üzərində 

"Dərman vasitəsi deyil" yazısının və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimatda "istifadə qaydası" bölməsində yaş həddinin 

(Böyüklərə) qeyd edilməsi zəruridir.

Glyposan Tablet Gymnema leaf (Gymnema sylvestre R. Brown) – 300 mg, Choline – 82.5 
mg, Moradyn® (Zea mays L.) – 200 mg, Zinc – 15 mg, Vitamin B6 – 1.4 
mg, Chromium – 40 mcg, Folic acid -200 mcg, Vitamin B12 – 2.5 mcg

Microcrystalline cellulose, Dicalcium 
phosphate, Silicon dioxide, Vegetable 

magnesium stearate  

Gricar Chemical 
SRL

İtaliya 31.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Glyposan (tablet № 60) adlı məhsul  
orqanizmin metabolik proseslərini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Godgel Deep iny/m 1 ml Sodium hyaluronate 23 mg water for injection, sodium chloride, 
phosphate bufer

Hangzhou 
Techderm 

Biological Products 
Co., Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 14.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən GODGEL DEEP ( filler  1,0 ml N 1 )adlı  
məhsul  dərinin korreksiyası üçün tövsiyə olunan  kosmetoloji tibbi vasitə 

olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Godgel derm iny/m 1 ml Sodium hyaluronate 23 mg water for injection, sodium chloride, 
phosphate bufer

Hangzhou 
Techderm 

Biological Products 
Co., Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 14.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən GODGEL DERM ( filler  1,0 ml N 1 )adlı  
məhsul  dərinin korreksiyası üçün tövsiyə olunan  kosmetoloji tibbi vasitə 

olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Godgel Derm Sub-Skin inf/m 10 ml Sodium hyaluronate 23 mg water for injection, sodium chloride, 
phosphate bufer

Hangzhou 
Techderm 

Biological Products 
Co., Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 19.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən GODGEL DERM SUB-SKİN ( filler  10 

ml, N 1 ) adlı  məhsul  dərinin korreksiyası üçün tövsiyə olunan  
kosmetoloji tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərman vasitəsi deyil.

Godgel Fineless iny/m 1 ml Sodium hyaluronate 23 mg water for injection, sodium chloride, 
phosphate bufer

Hangzhou 
Techderm 

Biological Products 
Co., Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 14.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən GODGEL FİNELİNES ( filler  1,0 ml, N 
1 )adlı  məhsul  dərinin korreksiyası üçün tövsiyə olunan  kosmetoloji tibbi 
vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Godgel Meso iny/m 3 ml Sodium hyaluronate 15 mg water for injection, sodium chloride, 
phosphate bufer

Hangzhou 
Techderm 

Biological Products 
Co., Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 19.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən GODGEL MESO ( filler  3,0 ml N 1 ) 
adlı  məhsul  dərinin korreksiyası üçün tövsiyə olunan  kosmetoloji tibbi 

vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Gold Series BCAA 120 caps kapsul No. 120 L-leucine 5.05 g,L-isoleucine 2.51 g, L-valine 2.5 g, Vitamin B6-0.43 mg E-407b, E-171, Gelatin Hardcore Nutrition Yeni 
Zelandiya 25.09.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsulun tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 
aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim 

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

dərman vasitəsi deyil.

Gold Series Whey 2.270 kg toz 2.270 kg Whey protein concenytrate 82.1 g
Chocolate powder, Acidity regulator E-

330, Flavourings, Sweetner stevia, 
Digezyme, Colouring E-122

Hardcore Nutrition Yeni 
Zelandiya 25.09.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsulun tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 
aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim 

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

dərman vasitəsi deyil.

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

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

Ekspertizası nəticəsində  müəyyən edildi ki, Gold-Vit D max (kapsul №30) 
adlı məhsul Vitamin D- nin əlavə mənbəyi kimi  tövsiyə  olunan preparat 
olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir. Belə ki, 

adı çəkilən məhsulda vitamin D-nin miqdarı birdəfəlik qəbul üçün nəzərdə 
tutulmuş dozadan 3 dəfə çoxdur (vitamin D 600İU-dan çox olmamalıdır).

Gravidec Tablet 1 Magnesium sulphate - 400 mg, Vitamin B6 - 2 mg Maltodekstrin, Tri kalsium fosfat, Yağ 
asidlərinin maqnezium duzları

Zeyus Gida 
Takvieleri Karışım 

Ürünleri
Türkiyə 06.03.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gravidec (tablet  N 50) adlı  məhsul Mg 

mineralı və B6 vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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

Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda məhsulun adından sonra "bioloji fəallığa 
malik qida əlavəsinə dair istifadə üzrə təlimat"yazısı əlavə olunsun.

Gravidec Tablet 1 Magnesium sulphate - 400 mg, Vitamin B6 - 2 mg Maltodekstrin, Tri kalsium fosfat, Yağ 
asidlərinin maqnezium duzları

Zeyus Gida 
Takvieleri Karışım 

Ürünleri
Türkiyə 06.03.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Gravidec (tablet  N 50) adlı  məhsul Mg 

mineralı və B6 vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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

Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda məhsulun adından sonra "bioloji fəallığa 
malik qida əlavəsinə dair istifadə üzrə təlimat"yazısı əlavə olunsun.

Green Amino Kapsul

İsoleucin – 240 mg, Leucin - 437 mg, Lysin - 365 mg, Valin - 251 mg, 
Phenylalanin - 300 mg, Threonin - 203 mg, Methionin - 78 mg, Tryptophan - 
57 mg, Glutamin - 1136 mg, Asparagin - 675 mg, Arginin - 443 mg, Prolin - 
296 mg, Serin – 318 mg, Alanin - 235 mg, Glycin - 233 mg, Tyrosin - 228 

mg, Histidin – 150 mg, Cystein – 78 mg

beef gelatine, magnesium stearate, 
silicon dioxide, lactose, colourants (E 

132, E 171, E 172)

İronMaxx Nutrition 
GmbH Almaniya 29.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Green Amino (kapsul 300) adlı məhsul 
idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək 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



Grendecal Şərbət 150 ml AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 21.01.2020 Xitam 
verilən 

müraciətlər

  “Kazımov Xəyal Nadir oğlu” tərəfindən  19.12.2019-ci il tarixli məktubuna 
cavab olaraq bildiririk ki, Türkiyənın “AD Medline Sağlık Ürünleri San. Tic. 
Ltd. Şti” şirkətinin istehsalı olan 1923001 seriyalı Grendecal şərbət (150 

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

Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı 
müəyyən olundu ki, təqdim olunmuş məhsulda bəzi göstəricilər istehsalçı 

tərəfindən təqdim olunmuş normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun 
deyildir. 

Orta çəkisi: 9.80( 5.5--9.5 )--uyğun deyil 
         Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 

məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza rəyinin 
verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun  təhlükəsizlik  və keyfiyyəti   

baxımından  onun istifadəsi m əqsədəuyğun hesab olunm ur.

Grendecal (Grendekal) şərbət 150 ml Calsium carbonate-625 mg, Vitamin D3-200 IU, Magnezium Hydroxide-181 
mg, Zinc Sulfate heptahydrate-13.3 mg

Dionlaşdırılmış su, sukroza, natrium-
karboksimetilsellüloza, natrium nipagin, 

banan aromatizatoru

Aksuvital Food 
Products Co Türkiyə 14.11.2018

Xitam 
verilən 

müraciətlər
laborator sinaqlarının mənfi nəticələrinə əsasən

Grengam Plus Kapsul 2x15

GABA(Gamma amino butyric acid) – 150 mg, Glycine – 50 mg, inositol – 
40 mg, Ginkgo biloba leaves extract – 30 mg (eq.7,2 mg of flavone 

glycosides and 1,8 mg of terpen lactone), L-5 hydroxytryptophan (from 
Griffonia simplicifolia seed extract) – 30 mg 

Red iron oxide, titanium dioxide, corn 
starch, gelatin, magnesium stearate, 

silicon dioxide, microcrystalline cellulose
JSC Aconitum Litva 06.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Grengam Plus (kapsul №30) adlı məhsul 
beyin funksiyasını yaxşılaşdırmaq və yaddaşı gücləndirmək 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.

Grengam-Q Şərbət 120ml Gamma-aminobutryc acid – 150 mg, vitamin B3 (nicotinamide) – 1,5 mg, 
Magnesium chloride hexahydrate – 83,5 mg (equiv.to 10 mg elemental Mg)

Xanthan gum, potassium sorbate, 
banana aroma AR 0467, glucose-

fructose, citric aid monohydrate, black 
carrot extract, purified water, sucralose

Biofaktor Sp.z.o.o Polşa 31.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Grengam-Q (şərbət 120 ml) adlı məhsul 
MSS fəaliyyətinin və yaddaşın yaxşılaşdırılması 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.

Grenofa tablet 3 Vitamin E 134.23 mg, Vitamin B6 1.7 mg, Folic acid 0.4 mg, Vitamin B12 
0.0052 mg

cellulose, carboxymethyl cellulose, 
calcium carbonate, hydroxypropyl 

methylcellulose, polydextrose, stearic 
acid, maltodextrin, talc, triglyceride-

medium chain, titanium dioxide, brilliant 
blue, riboflavin.

Wallmark Çex 
respublikası 05.11.2018 Müsbət

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

vitaminlərin əlavə mənbəyi, antioxdant təsirli  BFMQƏ olub,onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

Hair Cocktail Plus məhlul 10x10ml
Panthenol 0.2%, Taurine 0.15%, Glutathione 0.03%, Ferrous Gluconate 

0.02%, Biotin 0.02%, Pyridoxine HCL 0.02 5, Thiamin HCL 0.02%, 
Troxerutin 0.0075%,Serenoa serrulata Fruit Extract 0.003%

Aqua, PEG-35, Castor Oil, Sodium 
Hydroxide,  Coumarin Toskani S.L İspaniya 22.01.2019 Müsbət

Hair coctail plus, yerli istifadə üçün məhlul, 10 ml, flakonda №10, saç 
tökülməsinə qarşı tövsiyə olunan kosmetik vasitələrə aid olub, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Hair X inyeksiya üçün 
gel 2.0ml

Hyualuronic acid - 2%, Thiamin hydrochloride 2.5%, Pantotenic acid 10%, 
Riboflavine 1%,  N-acetyl-D-glucosamine 2%, Arginine 0.45%,  Proline 

0.15%, Valine 0.2%, Cysteine 0.07%
phosphate buffer Mezofarm Rusiya 30.01.2019 Müsbət

Hair X, inyeksiya üçün gel, 2 ml, əvvəlçədən doldurulmuş şprisdə №1, 
kosmetologiyada saç tökülməsinə qarşı tövsiyə olunan tibbi vasitələrə aid 

olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Hardcore All-İN-One Whey 
GH toz 908 q

Vitamin B2 – 0.1 mg, Folic acid – 95 mg, Vitamin B12 – 0.9 mcg, Calcium 
– 109 mg, İron  - 8 mg, Phosphorus – 120 mg, Selenium – 18 mcg, Zinc – 

2 mg, Crea-Grow power stack – 4100 mg, Testobolic Z-Mag Stack 
(Tribulus Terristris, Magnesium oxide, Magnesium AAC, Zinc Lactate) – 

123 mg, Hypervollycotrans System – 2253 mg, Alanin – 0.8 g, Arginin – 0.7 
g, Aspartic acid – 1.9 g, Cystine – 0.3 g, Glutamine acid – 3.1 g, Glycine-

2.4 g, Histidine – 0.4 g, İsoleucine – 1 g, Leucine – 1.6, Lysine – 1.4 g, 
Methionine – 0.3 g, Phenylalanine – 0.7 g, Proline – 1 g, Serine – 0.9 g, 

Threonine – 1 g, Tryptophan – 0.3 g, Tyrosine – 0.6 g, Valine – 0.9 g

Soya protein isolate, Cocoa Powder, 
Vegetable fat powder, Milk protein 

concentrate, Flavouring, Maltodextrin, 
Sodium chloride, Dextrose monohydrate, 
Sucralose, Acesulfame - K, Magnesium 

chelate, Magnesium oxide

USN (PTY) LTD Cənubi Afrika 
Respublikası 04.03.2019 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Hardcore All-İN-One Whey GH (toz 908 q) 
adlı məhsul  idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə 

tövsiyə olunan preparat olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 
dərman vasitəsidir. Belə ki,məhsulun tərkibində olan Tribulus terrestris 
bitkisi BFMQƏ -in tərkibində istifadə üçün qadağan olunan bitkilərinin 

siyahısına daxildir.

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

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

Sanayi ve Ticaret 
Ltd. Şti

Türkiyə 05.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Harma L məhsulu mərkəzi-sinir sistemini 
sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

Qeyd:İdxal zamanı məhsulun qablaşması üzərində və Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda  istifadə qaydasında "18 yaşdan 
yuxarı 20-25 damcı gündə 2-3 dəfə istifadə etmək" tövsiyəsinin qeyd 

edilməsi zəruridir.

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

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

Sanayi ve Ticaret 
Ltd. Şti

Türkiyə 05.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Harma L məhsulu mərkəzi-sinir sistemini 
sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

Qeyd:İdxal zamanı məhsulun qablaşması üzərində və Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda  istifadə qaydasında "18 yaşdan 
yuxarı 20-25 damcı gündə 2-3 dəfə istifadə etmək" tövsiyəsinin qeyd 

edilməsi zəruridir.

Harma-L 30 ml damcı şərbət 30 ml Passiflora -50mg,melissa-56 mg,valeriana-10 mg,crataegus-25mg
Medicure İlaç 

Sanayi ve Ticaret 
Ltd. Şti

Türkiyə 06.09.2018
Xitam 
verilən 

müraciətlər

Laboratoriya nəticələrinə əsasən məhsulun Ph göstəricisi normativ 
sənədlərlə uyğunlaşmır.



Harpagin Tablet 3 x 20 Harpagophytum procumbens root extract - 300 mg
Povidon, Maize starch, Cellulose 
powder, Croscarmellose sodium, 
Calcium stearate, Eudragit, Talc

DR.Dünner AG İsveçrə 14.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Harpagin (tablet № 60) adlı məhsul 
oynaqların degenerativ -distrofiya xüsusiyyətli xəstəliklərində, qaraciyər və 

böyrək, sidik və öd kisəsi iltihab xəstəliklərinin kompleks müalicəsində 
köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, 
tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.

HellFire Fatburner Kapsul 3x20

Willow Bark extract 420 mg, Guarana extract 390 mg, Greentea extract 
390 mg, L-Tyrosine 300 mg, Caffeine 272 mg, Coleus Forskohlii extract 

150 mg, Ginger powder 150 mg, Citrus Aurantium extract 112 mg, 
Synephrine 6.7 mg, Pepper extract 90 mg, Yerba mate extract 90 mg, 

Blackbean extract 90 mg, Choline 82.5 mg, Bitter melon extract 75 mg, 
Grapefruit extract 75 mg, Niacine 45 mg

Magnesium stearate, silicon dioxide İronMaxx Nutrition 
GmbH Almaniya 25.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Hellfire Fatburner (kapsul,№60) adlı məhsul 
idmançılarda maddələr maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırmaq üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən 
dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici 

inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə 
həddini  aşmır.Qeyd: "İstifadə qaydası" bölməsində "1 kapsul gündə 2 
dəfə qəbul etmək" tövsiyəsinin,  qablaşma üzərində "Dərman vasitəsi 

deyil" yazısının və xarici dildə olan yazıların Azərbaycan dilində də qeyd 
edilməsi zəruridir.

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

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

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

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

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

preslənmiş toz (NS-ə əsasən kapsulun tərkibi toz şəklində olmalıdır) 
olaraq aşkar edilmişdir.

Hepabest forte kapsul 2
Cynara scolymus L - 350 mg, L-ortinin L-Asparat - 100 mg, Vitamin B1 - 

0,55 mg, Vitamin B2 - 0,7 mg, Vitamin B3 - 8 mg, Vitamin B5 - 3 mg, 
Vitamin B6 - 0,7 mg

microcrystalline cellulose, magnesium 
salt of fatty acids, hard gelatine capsules

Olimp Laboratories 
Sp. z.o.o Polşa 02.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Hepabest forte (kapsul №30) adlı məhsul 
qaraciyər zədələnmələri zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, tərkibində 
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol 

verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə 
alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. Qeyd: istifadə üzrə təlimat və 
qablaşmada «BFMQƏ» qısaltmasının istehlakçı tərəfindən aydın basa 

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

Hepacar Forte (Hepakar 
Forte) Kapsul 5x10 Essensial fosfolipid  280 mq,Artişok 150mq,Silimarin  75mq,L ornitin l 

aspartat 200mq
Qarğıdalı nişastası (324mq), jelatin 

kapsullar (120mq)

Vega İlaç Koz.Gida 
İmalat 

San.Tic.Ltd.Şti
Türkiyə 22.01.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Hepacar Forte /Hepakar Forte(kapsul  
№50) adlı  məhsul  qaraciyər xəstəliklərin müalicəsi və profilaktikasında  
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:İstifadə üzrə təlimatda "İstifadə qaydası və dozası"bəndi"1 

kapsuldan gündə 1dəfə yeməkdən sonra daxilə təyin edilir" kimi korrektə 
olunsun.

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

Talya Bitkisel 
Ürünler Tic. San. 

Ltd. Şti
Türkiyə 02.10.2018 Müsbət

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

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

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

zəruri hesab olunur.

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

Talya Bitkisel 
Ürünler Tic. San. 

Ltd. Şti
Türkiyə 02.10.2018 Müsbət

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

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

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

zəruri hesab olunur.

Hepapro Tablet Artichoke leaf ekstrakt-100 mq, Silimarin-70 mq, Soybean ekstraktı-150 
mq, Helichrysum arenarium bitkisinin tozu-50 mq Maqnezium stearat, Sorbitol

Koç 
Pharmaceuticals 

Co.Ltd
Türkiyə 11.01.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən HEPAPRO(tablet  №30) adlı məhsul 
qaraciyər xəstəliklərin müalicəsində və profilaktikasında köməlçi 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.

Heparon Tablet 1
Artichoke (Cynara scolymus) leaf extract - 100 mg, Silybum marianum 
dried fruit extract - 70 mg, Soya-bean lecithin - 150 mg, Helichrysum 

arenarium dry flowers powder - 50 mg
Magnesium stearate, Sorbitol, Talc

Koç 
Pharmaceuticals 

Co.Ltd
Türkiyə 28.03.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən HEPARON (tablet  N 30) adlı məhsul 
qaraciyər toxumasının funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.



Heparon Tablet 1
Artichoke (Cynara scolymus) leaf extract - 100 mg, Silybum marianum 
dried fruit extract - 70 mg, Soya-bean lecithin - 150 mg, Helichrysum 

arenarium dry flowers powder - 50 mg
Magnesium stearate, Sorbitol, Talc

Koç 
Pharmaceuticals 

Co.Ltd
Türkiyə 28.03.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən HEPARON (tablet  N 30) adlı məhsul 
qaraciyər toxumasının funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

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

Solepharm  
Pharmaceuticals 

Ltd
Latviya 19.10.2018 Müsbət

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:  Eyni adlı məhsulun 041116 saylı seriyasının labaratoriya sınaqları 
zamanı müəyyən olundu ki, nümunə istehsalçı tərəfdən təqdim olunmuş 
normativ sənədlərin tələblərinə cavab vermir və bu səbəbdən istifadəsi 

məqdsədəuyğun hesab olunm ur.

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

Hepawise tablet 10 x 3 Alpha lipoic acid - 100 mg, Artichoke - 200 mg, Choline - 100 mg, 
Siliphos® (Bioavailable Silybin + Phosphatidylcholine) - 100 mg

Maltodextrin, microcrystalline cellulose, 
croscarmellose sodium, silicon dioxide, 
vegetable grade magnesium stearate, 

ethyl cellulose, 
hydroxypropilmethylcellulose, glycerin 
eur vegetable grade, medium chain 
triglycerides, oleic acid, ammonium 

hydroxide, sodium alginate, stearic acid

Primea Limited İngiltərə 19.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Hepawise (tablet №30) adlı məhsul 
qaraciyərin funksional fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 

dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə 
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: istifadə qaydasının "14 
yaşdan yuxarı 1 tablet gündə 1 dəfə" olaraq dəyişdirilməsi zəruridir.

Hero King şərbət 15 g Honey-7.20 g, Glucose-7.05 g, Ferula elaeochytris--225 mg, Cinnamomum 
sp-100 mg, Ceratonia siliqua-100 mg, Tribuluis Terris-225 mg

Mübarek Doğal 
Ürünler Gida 

Sanayi və Ticaret 
Limited Şirkəti

Türkiyə 06.11.2018
Xitam 
verilən 

müraciətlər

Herpeks qel 20 ml

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

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

0.5%,Triethanolamine 1.35%

Ayrıca qeyd edilməyib Fortex Nutraceutical 
LTD Bolqarıstan 23.10.2018 Müsbət

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

istifadə göstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsi deyil.

Hialitin Chondro (Hialitin 
Xondro)

İnyeksiya 
məhlulu 3ml Sodium hyaluronate - 60 mg, Chondroitin sodium sulfate - 90 mg

sodium chloride, sodium dihydrogen 
phosphate monohydrate, disodium 
phosphate dodecahydrate, sodium 

hydroxide and/or hydrochloric acid (for 
pH adjustment), water for injections

K.O. Romfarm 
Kompani S.R.L Rumıniya 16.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş  Hialitin Chondro   (inyeksiya üçün məhlul 3 
ml, №1) adlı məhsul oynaqlarda (bel, topuq, çiyin, dirsək, bilək, barmaq, 

gicgah-mandibulyar) sinovial mayenin tam və ya hissəvi  olaraq 
müvəqqəti əvəzlənməsi üçün tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Hialuronidasa toz 5x1500UI Hyaluronidase 1.500UI - 0.86% Aqua, Mannitol Toskani S.L İspaniya 22.01.2019 Müsbət
Hialuronidasa 1500 IU, liofilizə olunmuş toz, flakonda №5, bədən dərisi 

üçün, selulitə qarşı yerli istifadə olunan kosmetik vasitələrə aid olub, 
tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Holestop plus Kapsul 2x15

Red rice (Oriza sativa) fermented with Monascus purpureus yeast with min 
4% Monacolin-K 250 mg, Milk thistle (Silybum marianum) seed dry extract 
with min 80% of silymarin, 40:1 100 mg, Japanese pagoda tree (Sophorae 

japonica L) flower dry extract with min 98% of quercetin, 15:1 100 mg, 
Vitamin E (as d-α-tocopheryl acetate) 10 mg

gelatin, titanium dioxide, E171, 
microcrystalline cellulose, magnesium 

stearate.
Elephant Co Serbiya 01.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Holestop plus (kapsul, № 2x15 ) adlı məhsul 
qanda lipoproteidlərin, triqliseridlərin və ümumi xolesterinin səviyyəsini 

aşağı salmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, 
tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd:Qablaşma 

üzərində xarici dildə olan yazıların Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi 
və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "Bioloji aktiv 

əlavə" yazısının "Bioloji fəllığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilməsi 
zəruridir

Hyaldew iny/m 1 ml Crosslinked Hyaluronic Acid 20mg/mL Divinyl sulfone, Phosphate buffered 
saline BioPlus Co.,Ltd. Cənubi 

Koreya 04.09.2018 Müsbət
Adı çəkilən məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün 

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

İlozar məhlul 10 ml Lactobacillus reuteri LR92 (DSM 26866) - 1x10⁸ viable cells Sunflower oil, Silicon dioxide OFİ S.p.A İtaliya 10.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İlozar (mэhlul 10 ml) 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. 

İmmon Tablet
Vitamin E 25 mq, Betaqlükan 75 mq, Vitamin C 60 mq, Sink ( Sink oksid 
şəklində) 7,5 mq (9,3 mg), Selenium (Natrium selenat şəklində) 25 mkq 

(59,8 mkq)
Maqnezium stearat, Sorbitol

Koç 
Pharmaceuticals 

Co.Ltd
Türkiyə 03.01.2019 Müsbət

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

immun sistemini möhkəmləndirici kimi tövsiyə olnan 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-İntercell akut Kapsul Vitamin C-350 mg, Zink-10 mg, Selen-100 mkq, Vitamin D3-800 IU, 
Bakterienkulturen-5 mld KBE, İnulin-20 mg

Mikrokristalik selluloza, Hidroksiropil 
metilselluloza, Doldurulmuş kartof 

nişastası, Zink qlükonat, Yağlı turşuların 
maqnezium duzu

İntercell Pharma 
GmbH Almaniya 01.02.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmmun-İntercell akut(kapsul  №20) adlı 
məhsul  immun sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran BFMQƏ olub, onun 

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

dərman vasitəsi deyil.



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

0.6 % 100 mg

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

553b, E 422, E 904

Gricar Chemical 
SRL İtaliya 25.10.2018 Müsbət

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

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

maximal istifadə həddini aşm ır.

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

qeyd edilməsi zəruridir.

İmmuno Flora kapsul 1 Saccharomyces boulardii-250 mq. Sink Sulfat-4 mq Maltodekstrin.Selluloza.Hidroksipropil-
metil

A Pharma Sağlık 
Ürünlüri A.Ş Türkiyə 06.11.2018

Xitam 
verilən 

müraciətlər
uyğunsuzluq

İmmuno Flora Kapsul Saccharomyces Boulardi 250 mg, Zinc sulphate monohydrate 11 mg maltodextrin, hydroxypropyl methyl 
cellulose

APHARMA SAĞLIK 
ÜRÜNLERİ  A.Ş Türkiyə 10.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim edilmiş İmmuno Flora (kapsul, №10) adlı məhsul 
bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

maksimal istifadə həddini aşmır.

İmmunospes 30 caps kapsul 10

Avstraliya kolostrumu (İmmuniglobulin İgG from pure Australian Colostrum) 
– 125 mg, Dəniz kollagen peptidi (Maririne collagen peptides) - 300 mg, 
Fransız şamı qabığının ekstraktı (French pine bark extract) - 57 mg, C 

vitamini (Vitamin C) – 60 mg, Təbii E vitamini (Natural vitamin E) – 10IU, 
Likopen (Licopene from tomato) - 2 mg, Sink– 15mg, Selenium – 30 mcg

cornstarch,gelatine
Veqa İlaç Kozmetik 

Qida İmalat 
San.Tic.Ltd Şti

Türkiyə 04.09.2018 Müsbət

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

zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, 
tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.

İmmunozerin Şərbət 100 ml
1.3 - 1.6 Beta glucan - 60 mg, Vitamin B1 - 0.1 mg, Vitamin B3 - 1.4 mg, 

Vitamin B5 - 0.5 mg, Vitamin B6 - 0.2 mg, Vitamin B7 - 1.3 mcg, Folic acid - 
10 mcg, Vitamin B12 - 0.1 mcg, Vitamin C - 30 mg, Selenium - 50 mcg

Water, Blackberry juice, Oligofructose Saşera-Med MMC Rusiya 29.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş İmmunozerin (şərbət, 100 ml) adlı məhsul 
immun sistemi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman 

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

deyil.
Qeyd:Qablaşma eskizi üzərində xarici dildə qeyd edilmiş "sirop" yazısının 
"şərbət" yazısı ilə əvəz edilməsi, qablaşma eskizi və Azərbaycan dilində 

tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadə qaydası" bəndində "4 yaşdan 
yuxarı 5-10 ml gündə 1 dəfə qəbul etmək" tövsiyəsinin qeyd edilməsi, 

Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda köməkçi 
maddələrin qeyd edilməsi, "Bioloji aktiv əlavə"yazısının "Bioloji fəallığa 

malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilməsi, “Xəstəliklərin müalicəsi 
məqsədi ilə istifadə edilə bilməz”;“Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı 

keçməyin” “BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir”; “Hamiləlik və 
laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə  

məsləhətləşin” yazılarının qeyd edilm əsi zəruridir.

İmmunozerin Şərbət 100 ml
1.3 - 1.6 Beta glucan - 60 mg, Vitamin B1 - 0.1 mg, Vitamin B3 - 1.4 mg, 

Vitamin B5 - 0.5 mg, Vitamin B6 - 0.2 mg, Vitamin B7 - 1.3 mcg, Folic acid - 
10 mcg, Vitamin B12 - 0.1 mcg, Vitamin C - 30 mg, Selenium - 50 mcg

Water, Blackberry juice, Oligofructose Saşera-Med MMC Rusiya 29.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş İmmunozerin (şərbət, 100 ml) adlı məhsul 
immun sistemi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman 

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

deyil.
Qeyd:Qablaşma eskizi üzərində xarici dildə qeyd edilmiş "sirop" yazısının 
"şərbət" yazısı ilə əvəz edilməsi, qablaşma eskizi və Azərbaycan dilində 

tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadə qaydası" bəndində "4 yaşdan 
yuxarı 5-10 ml gündə 1 dəfə qəbul etmək" tövsiyəsinin qeyd edilməsi, 

Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda köməkçi 
maddələrin qeyd edilməsi, "Bioloji aktiv əlavə"yazısının "Bioloji fəallığa 

malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilməsi, “Xəstəliklərin müalicəsi 
məqsədi ilə istifadə edilə bilməz”;“Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı 

keçməyin” “BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir”; “Hamiləlik və 
laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə  

məsləhətləşin” yazılarının qeyd edilm əsi zəruridir.

Immuzinc suspenziya 100 ml
L-ascorbic acid - 50 mg, Zinc sulphate (eq.to Zinc - 3.5 mg) - 15.39 mg, DL- 
alpha-tocopherol acetate (eq.to Vitamin E - 5 mg ) - 10 mg, Beta glucan - 

10 mg. L-selenomethionine (eq.to. Selenium - 15 mcg) - 0.0375 mg

Deionized water, Sugar, Sorbitol, 
Glycerol, Orange flavor, Potassium 

sorbate, Xanthan gum, Sodium 
hydroxide, Mango flavor

Berko İlaç ve Kimya 
San. A.Ş. Türkiyə 27.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş İmmuzinc (suspenziya 100 ml) adlı məhsul 
immun sistemini möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik 

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

Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "əks 
göstərişlər" və "istifadə qaydası" bəndlərinin qeyd edilməsi 

zəruridir.Həmçinin, qablaşma eskizi üzərində yol verilmiş texniki səhvin 
(məhsulun tərkibində olan inqredientlər şərbət daxilində qeyd edilib, 

halbuki, məhsulun buraxılış forması suspenziyadır) aradan qaldırılması 
zəruridir.Bundan başqa,  Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 

təlimatda və qablaşma eskizi üzərində qeyd edilmiş "Qida əlavəsi" 
yazısının "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilməsi 

zəruridir.

Immuzinc suspenziya 100 ml
L-ascorbic acid - 50 mg, Zinc sulphate (eq.to Zinc - 3.5 mg) - 15.39 mg, DL- 
alpha-tocopherol acetate (eq.to Vitamin E - 5 mg ) - 10 mg, Beta glucan - 

10 mg. L-selenomethionine (eq.to. Selenium - 15 mcg) - 0.0375 mg

Deionized water, Sugar, Sorbitol, 
Glycerol, Orange flavor, Potassium 

sorbate, Xanthan gum, Sodium 
hydroxide, Mango flavor

Berko İlaç ve Kimya 
San. A.Ş. Türkiyə 27.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş İmmuzinc (suspenziya 100 ml) adlı məhsul 
immun sistemini möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik 

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

Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "əks 
göstərişlər" və "istifadə qaydası" bəndlərinin qeyd edilməsi 

zəruridir.Həmçinin, qablaşma eskizi üzərində yol verilmiş texniki səhvin 
(məhsulun tərkibində olan inqredientlər şərbət daxilində qeyd edilib, 

halbuki, məhsulun buraxılış forması suspenziyadır) aradan qaldırılması 
zəruridir.Bundan başqa,  Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 

təlimatda və qablaşma eskizi üzərində qeyd edilmiş "Qida əlavəsi" 
yazısının "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilməsi 

zəruridir.



Impact Whey Protein 
Chocolate Smooth

toz 1 kq Whey Protein Concentrate (Milk), Emulsifier (Soy Lecithin) – 86.2 %, Whey 
Protein Concentrate – 9.6 %

Maltodextrin, Cocoa Powder, Triacetin, 
Gum Acacia, Flavouring Substances, 

Natural Flavouring Substances, 
Sucralose

Myprotein (a The 
Hut Group 
company)

İngiltərə 29.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Impact Whey Protein Chocolate Smooth (toz 1 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.

İmpuls Tablet 3x10 Choline bitartrate 100 mg, Ginkgo Biloba extract 40 mg, Vitamin B6 1 mg Magnesium stearate, sorbitol
Koç 

Pharmaceuticals 
Co.Ltd

Türkiyə 24.01.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmpuls (tablet, № 30) adlı məhsul stres, 
psixi və fiziki gərginlik, yuxu pozğunluqları 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.

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

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

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

deyil.

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

Pharmaceuticals 
Ltd

Latviya 24.10.2018 Müsbət

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

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

istifadə qaydasına görə dərm an vasitəsi deyil.

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

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

İmunoglukan P4H Kapsul 4 x 10 İmunoglukan (Polysaccharide Aktive Complex) 100 mg, Calcium-L 
ascorbate (eq. of vitamin C 100 mg ) 125 mg

Magnesium stearate, 
Hydroxypropylmethylcellulose, colour: 

E171, E141

Pleuran S.r.O Slovakiya 17.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmunoglukan P4H (kapsul №40) adlı 
məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların 
gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə 

göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil. 

İmunoglukan P4H Şərbət 120 ml İmunoglukan (Polysaccharide Aktive Complex) - 10 mg, L ascorbic acid - 
10 mg

Fructose, Citric acid, Potassium sorbate, 
Water

Pleuran S.r.O Slovakiya 17.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İmunoglukan P4H (şərbət 120 ml) adlı 
məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların 
gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə 

göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil. 

İmunoglukan P4H Kapsul 4x10 İmunoglukan (Polysaccharide Aktive Complex) 100 mg, Calcium-L 
ascorbate (eq. of vitamin C 100 mg ) 125 mg

magnesium stearate, 
hydroxypropylmethylcellulose, colour: 

E171, E141
Pleuran S.r.O Slovakiya 14.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş İmunoglukan P4H (kapsul, №40) adlı 
məhsul  immun sistemi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub,tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə 

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

İmunoglukan P4H Şərbət 120ml İmunoglukan (Polysaccharide Aktive Complex) 10 mg, L ascorbic acid 10 
mg

fructose, citric acid, potassium sorbate, 
water Pleuran S.r.O Slovakiya 15.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş İmunoglukan P4H (şərbət, 120 ml) adlı 
məhsul  immun sistemi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub,tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə 

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

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

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

MedPharma, 
spol.s.r.o

Çex 
respublikası 16.10.2018 Müsbət

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

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

deyil.

İmunovin Tablet Vitamin E-25 mq, Betaqlükan-75 mq, Vitamin C-60 mq, Sink-7.5 mq, 
Selenium-25 mkq, Maqnezium stearat, Sorbitol

Koç 
Pharmaceuticals 

Co.Ltd
Türkiyə 15.01.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən İMUNOVİN(tablet №30) məhsul  immun 

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

vasitəsi deyil.

İmunozeta Şərbət 200ml
Aloe Barbadensis Mill – 4000mg,Ficus Carica L. – 650mg,Echinacea 

angustifolia DC – 35mg,Malphigia punicifolia L. – 25mg


Sorbitol syrup 70%, glycerin, sodium 
benzoate, raspberry flavour, purified 

water

Pharmex Rom 
İndustry S.R.L Rumıniya 30.01.2019 Müsbət

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

immun sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran, iştahsızlığıa qarşı tövsiyə 
olunan  BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Məhsulun dosyesində İstifadə üzrə təlimatda 4-14 yaşında uşaqlara 
tövsiyəsi ilə bağlı   təhlükəsizliyinə dair kifayət qədər məlumatın olmaması 
ilə əlaqədar bu sənəddə "İstifadə qaydası və dozası" bəndində "4-14 yaş 
uşaqlar:15 ml gündə 2 dəfə" yazısı  ləğv olunsun,"Xəbərdarlığq bəndində 

sonuncu cümlənin"4 yaşına qədər uşaqlar" yazısı"14 yaşına qədər 
uşaqlar" yazısı ilə əvəz olunsun.



Incresse for hair yerli istifadə 
üçün məhlul 10

Panthenol 15%, Hyaluronic acid 0.5%, Sodium DNA 0.5%, Centella 
asiatica extract 1%, Methylsilanol mannuronate 5%, Biotin 1%, 

Niacinamide 1%, Riboflavin 0.5%
Aqua, Sodium hydroxide Etternity 

Dermal,S.L İspaniya 31.08.2018 Müsbət
Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul saç üçün nəmləndirici yerli istifadə 
olunan kosmetoloji vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsi deyil.

İnfalac Kapsul (10 x 2)
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)

Magnesium stearate, microcrystalline 
cellulose, gelatin

Koç 
Pharmaceuticals 

Co.Ltd
Türkiyə 25.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş İnfalac (kapsul №20) adlı məhsul bağırsaq 
mikroflorasını 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. 

İnobelle+V Plus inyeksiya üçün 
gel

10 ml Sodium Hyaluronate-20mg, Lidocaine Hydrochloride Hydrate- 3.2mg, 1,4-
Butanediol diglycidyl ether (BDDE)-2ppm, Sodium Chloride-9mg, Purified 

Water-0.968ml

Ayrıca qeyd edilməmişdir CHA Meditech Co., 
Ltd.

Cənubi 
Koreya

21.01.2020 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "İnobelle+V Plus, inyeksiya üçün gel, 1x10 
ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə" adlı məhsul kosmetologiyada kişi 

xarici cinsiyyət orqanının korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə 
aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsi deyil.

İnoclim kapsul 2 Soya extract with at least 40% of isoflavone 100 mg,

hydrogenated soya-bean oil, sunflower 
oil, soya lecithin, fish skingelatin, 

glycerol, maize strach, titanium dioxide, 
red ferric oxide

İnnotera Şuzi Fransa 23.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş İnoclim (kapsul, N 30) adlı məhsul 
izoflavonların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və 

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

istifadə həddini aşmır.

İnofem saşe 2.04 gr Mio-inozytol 2000 mg, Folic acid 200 mcg natural lemon flavouring Establo Pharma 
Sp.Z.o.o Polşa 01.11.2018 Mənfi

Ekspertizya təqdim olunmuş İnofem (saşe, N 30) adlı məhsul qadınlarda 
normal mensturasiya dövrü və ovulyasiyanı dəstəkləmək üçün tövsiyə 
olunan müalicə vasitəsi olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsidir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan mio-inozitol 
inqredienti gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşır 
(maximal istifadə həddi 1500 mq tövsiyə olunur).Həmçinin, məhsulun 

qablaşması və Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda 
onun dərman vasitələrinə aid olması barədə məlumat qeyd 

olunmayıb.Bundan başqa, Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə 
təlimatında da onun müalicə vasitəsi olduğu qeyd olunub.

İnstant Oats Banana toz 2000q Dietary fiber - 5,5 g Beta-Carotene, Xantham gum, Citric 
acid, sucralose, gluten

İronMaxx Nutrition 
GmbH Almaniya 31.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş İnstant Oats Banana (toz 2000 q) adlı 
məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək 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.

İntestinorm Kapsul Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus, Streptococcus 
thermophiles, Lactobacillus parasei,Lactobacillus rhamosus-2.5 mld

Maqnezium stearat, Mikrokristalik 
sellulosa, Jelatin

Koç 
Pharmaceuticals 

Co.Ltd
Türkiyə

İntinova vag. gel 5g gel 5g

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

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

mg

Zeyus Gida 
Takvieleri Karışım 

Ürünleri
Türkiyə 16.10.2018

Xitam 
verilən 

müraciətlər
rəy verilməsi mümkün deyil

İrovit kapsul (15x2) Dried Ferrous Sulphate Equivalent to Elemental İron 47 mg - 150 mg, Folic 
Acid - 500 mcg

carmoisine Supra, Brilliant Blue (E133) & 
Quinoline Yellow (E104)

Vitane Pharma 
GmbH Almaniya 19.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş İrovit (kapsul №30) adlı məhsul dəmir və fol 
turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan  BFMQƏ olub, tərkibində 

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

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

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

qablaşmaya uyğun olaraq tam tərcümə olunması zəruridir. 

İso 100 Chocolate Gourmet toz 32 q Hydrolized whey protein isolate (milk) - 47%, Whey protein isolate (milk) - 
43%. Naturally occuring amino acid profile (Glycine - 1.3 g, L - lysine - 7.4 

g, L - histidine - 1.4 g, L - methionine - 1.8 g, L - methionine - 1.8 g, L - 
phenylalanine - 2.4 g, L - proline - 4.4 g, L - serine - 3.8 g, L - threonine - 

5.3 g, L - tryptophan - 1.2 g, L - tyrosine - 2.2 g, L - valine - 4.6 g, L - 
leucine - 8.4 g, L - isoleucine - 4.7 g, L - alanine - 3.9 g, L - arginine - 1.9 g, 

L - aspartic acid - 8.4 g, L - cysteine - 1.7 g, L - glutamic acid - 14 g

Fat reduced cocoa powder, Emulsifiers 
(Sunflower lecithin, Soy lecithin), Salt, 

Flavouring, Flavour (Potassium 
chloride), Sweetener (0.2%)(sucralose)

Active Nutrition 
İnternational Ltd

Almaniya 23.01.2020 Müsbət Təqdim edilmiş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsininin ekspertizasına 
əsasən İso 100 Chocolate Gourmet (toz, 32 q) adlı məhsul iidmançılar 
üçün amin turşuların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:Qablaşmanın və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 

təlimatın Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul 
tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida 

əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI” nın 5 -ci və 6-cı 
bəndlərinə uyğun olaraq tərtib edilməsi və rəyə müvafiq olaraq "istifadə 

qaydası", "əks göstərişlər" bəndlərinin qeyd edilməsi zəruridir.

İso Faster toz 400 q Carbohydrates complex: (maltodextrin - 19.074 g, saccharose - 16.280 g, 
fructose - 1.665 g), Sodium chloride - 0.5 g, Potassium carbonate - 0.173 g, 

Calcium salts of orthophosphoric acid - 0.216 g, Magnesium carbonate - 
0.133 g, Vitamin C (L-ascorbic acid) - 0.04 g

Citric acid, Aromas, Beta carotene TREC NUTRITION 
Sp. z o.o.

Polşa 10.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən İso Faster (toz, 400 q) adlı  məhsul idmançılar üçün 

qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 

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

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

uyğun olaraq tərtib olunmalıdır.

İsoton damcı 10 ml Natrium xlorid-0.9%. Benzalkonium xlorid-0.01% Təmizlənmiş su Enensa DOO Serbiya 17.10.2018 Müsbət
Adı çəkilən məhsul burun boşluğunun gündəlik gigiyenası üçün tövsiyə 
olunan  tibbi vasitə olub,tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.



İstoki Çistotı kapsul

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

Dərm an sincanotu kökü

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

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

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

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

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

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

Qeyd edilməyib
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 09.10.2018 Müsbət

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

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

birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə 
dərm an vasitəsi deyil.

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

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

tərcümə edilməsi zəruridir.

Jivokost balzam 100 ml

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

1%, carbomer1%, 
camphor 0.7 %, glucosamine hcl 0.5 %, sodium chondroitin sulfate 0.5 %, 
menthol 0.5 %, Juniperis communis (juniper ) fruit oil 0.3 %, Rosmarinus 

officinalis leaf oil0.3 %, Eucalyptus globulus leaf oil 0.3 %, Melaleuca  
leucadendron oil 0.1 %, sodium hydroxide 0.1 %, Eugenia caryophyllus 
(clove) oil 0.1 %, Symphytum officinale(comfrey) root extract 0.05 %

Ayrıca qeyd edilməyib
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 09.10.2018 Müsbət

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

istifadə göstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsi deyil.

Joint Flex Tablet 1 (içində 90 
tablet)

Glucosamine sulphate - 1500 mg (Glucosamine 800 mg), Chondroitin 
sulphate - 800 mg, Methylsulfonylmethane (MSM) - 150 mg, Boswellia 

serrata extract (standartized 60 % boswellic acid) - 75 mg, Hyalunoric acid - 
20 mg

Cellulose, Calcium phosphate, Silicon 
dioxide, Magnesium salts fatty acids

Suplopharm 
Slawomir Grzeca

Polşa 09.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Joint Flex (tablet, №90) adlı məhsul sümük və qığırdaq 

toxumasının funksiyasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda məhsulun 
tərkibində olan komponentlərin beynəlxalq elmi adlarının və Azərbaycan 
dilində tərcüməsinin və "istifadə qaydası" bəndində "böyüklər" yazısının 

qeyd edilməsi zəruridir.

Jumbo-Mix toz 10 q x 10 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.K

G

Almaniya 21.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən 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.

Jumbo-Mix toz 10qx10
Vitamin C - 40 mg, Vitamin B1 - 0.36 mg, Vitamin B2 - 0.46 mg, 

Nicotinamid - 5.3 mg, Pantothenat - 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 
Nanchf.GmbH&Co.

KG
Almaniya 07.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş  Jumbo-Mix  (saşe №10) adlı məhsul 
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

Juvederm Ultra-2-2 x 0.55 ml inyeksiya üçün 
gel 2x0.55ml Hyaluronic acid -2.4%, Lidocaine hydrochloride - 0.3% Phosphate buffer Allergan Fransa 30.01.2019 Müsbət

Juviderm Ultra 2, inyeksiya üçün gel, 0.55 ml, əvvəlçədən doldurulmuş 
şprisdə №2, kosmetoloqiyada üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyə 

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

Juvederm Volift - 2 x 1.0 ml inyeksiya üçün 
gel 2x1.0ml Hyaluronic acid -1.75%, Lidocaine hydrochloride - 0.3% phosphate buffer Allergan Fransa 30.01.2019 Müsbət

Juviderm Volift, inyeksiya üçün gel, 1 ml, əvvəlçədən doldurulmuş şprisdə 
№2, kosmetoloqiyada üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyə olunan tibbi  

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

Kade-Kid Şərbət 200ml

Calcium lactate plus – 400 mg (eq. To 70mg Ca),Vitamin D3  - 1 mg (eq. 
To 100 IU),Menaquinone 7 – 15 mg (eq. To 30mcg K2),Essential oil 

curcuma (Curcuma longa L.) – 10mg

Sorbitol solution 70%,glycerin, antocyan 
dye, potassium sorbate, dextrose, 
strawberry flavor, purified water.

Pharmex Rom 
İndustry S.R.L Rumıniya 11.01.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlər

məhsulun  xarici görünüşü normativ sənədlərdə göstərilənlərlə uyğun 
gəlməyir   (təyin olunub-  zəif-sarı rəngli, şəffaf, opalessensiyalı məhlul, 

normativ sənəddə göstərilib - çəhrayi rəngli məhlul). 

Kade-kid Şərbət 200 ml

Calcium lactate plus – 400 mg (eq. To 70mg Ca)
Vitamin D3  - 1 mg (eq. To 100 IU)

Menaquinone 7 – 15 mg (eq. To 30mcg K2)

Sorbitol solution 70%,glycerin, antocyan 
dye, potassium sorbate, dextrose, 
strawberry flavor, purified water, 

Essential oil curcuma (Curcuma longa L.

Pharmex Rom 
İndustry S.R.L Rumıniya 18.03.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlər
laboratoriya sinaqlarından mənfi rəy aldığına görə

Kade-kid Şərbət 200 ml

Calcium lactate plus – 400 mg (eq. To 70mg Ca)
Vitamin D3  - 1 mg (eq. To 100 IU)

Menaquinone 7 – 15 mg (eq. To 30mcg K2)

Sorbitol solution 70%,glycerin, antocyan 
dye, potassium sorbate, dextrose, 
strawberry flavor, purified water, 

Essential oil curcuma (Curcuma longa L.

Pharmex Rom 
İndustry S.R.L Rumıniya 18.03.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlər
laboratoriya sinaqlarından mənfi rəy aldığına görə

Kalsekaps D3 kapsul 6 Xolekalsiferol 66.7 BV, Kalsium karbonat 166.7 mq
jelatin, nişasta, rütubətuducu maddə 

E422. detergent  E487, təmizlənmiş su, 
boya maddələri E171, E110

Minskinterkaps Belarus 22.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Kalsekaps D3 (kapsul, N 60) adlı məhsul 
kalsium və D vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

maximal istifadə həddini aşmır.Qeyd:İdxal zamanı qablaşma üzərində 
xarici dildə olan yazıların  Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi qeyd 
edilməsi zəruridir.Bundan başqa. Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 
istifadə üzrə təlimatda "Qidaya bioloji aktiv  əlavə" yazısının "Bioloji 
fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz olunması və "Xəstəliklərin 

müalicəsi məqsədilə istifadə edilə bilməz", "Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı 
keçməyin", "BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir", "Uşaqların əli 

çatmayan yerdə saxlayın", Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya 
dərman istifadəsi zamanı həkim ilə məsləhətləşin" terminlərinin qeyd 

edilməsi zəruridir.



Kalsilong D3 Tablet -

Kalsium karbonat - 1250 mq (500 mq kalsiuma ekvivalent)
Maqnezium karbonat - 174 mq (50 mq maqneziuma ekvivalent)

Sink qlükonat  - 35 mq (5 mq sinkə ekvivalent)
Vitamin D3 - 4 mq (400 BV)

mikrokristallik sellüloza, maqnezium 
stearat, silisium dioksid

Pharmex Rom 
İndustry S.R.L Rumıniya 18.03.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlər
laboratoriya sınaqlarında uyğun olmadığı  haqqında rəy aldığı üçün

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

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

Ürünler Tic. San. 
Ltd. Şti

Türkiyə 02.10.2018 Müsbət

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

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

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

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

göstərilən məlumatların əks olunması zəruri hesab olunur.

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

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

Ürünler Tic. San. 
Ltd. Şti

Türkiyə 02.10.2018 Müsbət

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

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

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

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

göstərilən məlumatların əks olunması zəruri hesab olunur.

Kalsiplus Şərbət 100 ml Vitamin D - 3000 İU (0.075 mg), Phytin - 125 mg, Calcium gluconate - 375 
mg

Sorbitol, Fructose, Glycerol, Xanthan 
gum, Potassium sorbate, Methyl-p- 

hydroxybenzoate, Citric acid, Flavouring 
vanilla, Water

Fortex Nutraceutical 
LTD Bolqarıstan 13.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Kalsiplus (şərbət 100 ml) adlı məhsul 
kalsium mineralı və D vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları 
onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə 

istifadə göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: Qablaşdırma üzərində xarici dildə olan yazıların Azərbaycan dilində 
qeyd edilməsi, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 

"əks göstərişlər" bəndinin qeyd edilməsi zəruridir.

Kalsiplus Şərbət 100 ml Vitamin D - 3000 İU (0.075 mg), Phytin - 125 mg, Calcium gluconate - 375 
mg

Sorbitol, Fructose, Glycerol, Xanthan 
gum, Potassium sorbate, Methyl-p- 

hydroxybenzoate, Citric acid, Flavouring 
vanilla, Water

Fortex Nutraceutical 
LTD Bolqarıstan 13.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Kalsiplus (şərbət 100 ml) adlı məhsul 
kalsium mineralı və D vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları 
onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə 

istifadə göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: Qablaşdırma üzərində xarici dildə olan yazıların Azərbaycan dilində 
qeyd edilməsi, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 

"əks göstərişlər" bəndinin qeyd edilməsi zəruridir.

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

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

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

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

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

verilən maximal istifadə həddini aşmır.Qeyd:İdxal zamanı qablaşma 
üzərində məhsulun Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinə aid olması və 

dərman vasitələrinə aid olmaması barədə məlumatın qeyd edilməsi 
zəruridir.

Kalsiyum, Magnezyum, Çinko 
və D Vitamini

Kapsul 1 Ersağ Bitkisel 
Sağlık Gida Ltd. Şti.

Türkiyə 10.01.2020 Xitam 
verilən 

müraciətlər

Kandidoz Kapsul (3 x 10) Caprylic acid - 600 mg, Juglans nigra (black walnut shell ) extract - 64 mg, 
Inula helenium extract - 72 mg, Rubus idaeus extract - 64 mg

Cornstarch, Natural gelatin capsules, 
Microcrystalline cellulose

İmhotep İlaç 
Kozmetik ve Gida 

Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 01.04.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Kandidoz (kapsul №30) adlı məhsul göbələk 
xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman 
vasitəsi deyil.

Qeyd: istifadə qaydasının rəydə göstərilən qaydada dəyişdirilməsi (18 
yaşdan yuxarı 1 kapsul 1 dəfə) zəruridir. Məhsulun adının dəyişdirilməsi 
tövsiyə olunur (belə ki, "kandidoz" candida albicans tərəfindən törədilən 

göbələk xəstəliyidir).

Kanokarnit Şərbət 150ml L-Karnitin-150 mq, Koenzim Q10-10 mq, Vitamin B6-1 mq
Kalsium sorbat, Sodium benzoate, Alfa-
tokoferol,Distilə olunmuş su, Citric acid, 

Xanthan gum, Stevia

Akson İlaç ve Tıb. 
Ürünler 

San.Tic.Ltd.Şti
Türkiyə 31.01.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlər

laboratoriya sınaqlarından mənfi rəy almağı ilə əlaqədar: məhsulun  həcmi 
(təyin olunub- 140 ml, normativ sənəddə- 150 ml) və rəngi ilə şəffavlığı 

normativ sənədlərdə göstərilənlərlə uyğun gəlməyir. 

Kantazol Şərbət 150ml Sadə sarı göbələk (10:1)-300 mq

Ksantan kitrəsi-20 mq,Kaliumsorbat-12.5 
mq,Limon turşusu (monohidrat) -25 

mq,Sorbitol-3800 mq,Banan ətirləndirici-
15 mq,Təm izlənm iş su-1577,5 m q

Biofaktor Sp.z.o.o Polşa 04.02.2019 Müsbət

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

müxtəlif parazit və helmintlərdən azad olmaq üçün köməkçi vasitə kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: istifadə üzrə təlimatda Sadə sarı göbələyin elmi adını  -Cantharēllus 
cibārius qeyd edilməlidir; istifadə qaydalırında yalnız böyüklər üçün 

dozalanma saxlanılsın.Belə ki, bizə məlum olan elmi  ədəbiyyat 
mənbələrində və təqdim olunmuş dosyedə məhsulun uşaqlara tövsiyələr 
ilə bağlı  təhlükəsizliyini təsdiq edən heç bir məlumat təqdim olunmayıb.

Kapitos Tablet 1 Zinc gluconate (eq.to 10 mg Zinc) - 75 mg Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate, Silicone dioxide

Pharmex Rom 
İndustry S.R.L

Rumıniya 14.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kapitos ( tablet, №30) 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.



Kazimir Kapsul 6 x 10 1. Vitamin B1 (as thiamine hydrochloride) - 1.4 mg, Vitamin B2 (as 
Riboflavin) - 1.7 mg, Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) - 1.9 mg, 

Vitamin E - 12 mg, Vitamin D (cholecalciferol) - 15 mcg, Vitamin B12 (as 
cyanocobalamin) - 2.5 mcg, Vitamin C (ascorbic acid) - 100 mg, Folic acid - 
400 mcg, Pantothenic acid - 6 mg, Biotin - 35 mcg, Niacin - 22 mg, Ferrum 
gluconate - 27 mg, Zinc sulphate - 11 mg, Manganase sulphate - 2.5 mg, 
Potassium iodide - 220 mcg, Copper sulphate - 1.2 mg 2. Omega-3 fatty 

acids (DHA) - 315 mg, Lutein carotenoide - 10 mg

1. Cornstarch, Natural gelatine 2. Natural 
gelatine, Glycerine

Vega İlaç Koz.Gida 
İmalat 

San.Tic.Ltd.Şti

Türkiyə 27.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Kazimir (kapsul, № 60) adlı məhsul bəzi vitamin və 
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda tərkib rəyə uyğun olaraq 

göstərilsin.


K-Elixir (K-Eliksir) Daxilə qəbulu 
üçün damcı 30 ml

Kanada qızıl səbətinin ekstraktı-9 m q	(as S olidago canadensis),A sparaqus 

ekstraktı-9 mq(as Asparagus officinallis),Buçu yarpaqlarının ekstraktı-9 
mq(as Barosma betulina),Ardıc yarpaqlarının ekstraktı-3 mq(as Juniperus 

communis)

Bitki qliserini və distillə olunmuş su. CJ Labs Inc. ABŞ 11.03.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən K-Elixir /K-Eliksir(daxilə qəbulu üçün 
damcı, 30 ml) adlı məhsul  sidik-ifrazat orqanlarının xəstəlikləri zamanı 
köməkçi vasitə kimi  tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

vasitəsi deyil.

Kelokod gel 30 ml

Panthenol - 0.1- 4%, Hydrolyzed placental protein 0.5 - 9%, PEG-40 
Hydrogenated castor oil 0.5 - 6%, Hydroxyethyl cellulose 0.1- 4%, 
Niacinamide 0. 1- 3%, Ascorbyl glucoside (Vitamin C) - 0.1 - 3%, 

Phytonadione (Vitamin K1) - 0.01 -0.5% , Hydrolyzed collagen - 0.1 - 1.5%, 
Menthol 0.01 - 1%, Hyaluronic acid - 0.0005 - 0.2%

Diazolidinyl urea, Sodium benzoate, 
Potassium sorbate

HBO 
ФитоБиоТехнологи

и
Ukrayna 29.03.2019 Müsbət

“Keloked (gel, 30 ml)” adlı məhsul dəri örtüyünün bərpası üçün tövsiyə 
olunan tibbi vasitə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyil.

Kelokod gel 30 ml

Panthenol - 0.1- 4%, Hydrolyzed placental protein 0.5 - 9%, PEG-40 
Hydrogenated castor oil 0.5 - 6%, Hydroxyethyl cellulose 0.1- 4%, 
Niacinamide 0. 1- 3%, Ascorbyl glucoside (Vitamin C) - 0.1 - 3%, 

Phytonadione (Vitamin K1) - 0.01 -0.5% , Hydrolyzed collagen - 0.1 - 1.5%, 
Menthol 0.01 - 1%, Hyaluronic acid - 0.0005 - 0.2%

Diazolidinyl urea, Sodium benzoate, 
Potassium sorbate

HBO 
ФитоБиоТехнологи

и
Ukrayna 29.03.2019 Müsbət

“Keloked (gel, 30 ml)” adlı məhsul dəri örtüyünün bərpası üçün tövsiyə 
olunan tibbi vasitə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyil.

K-Enzyme 10000 Kapsul 1 Pancreatin powder - 150 mg, Turmeric - 100 mg Fibrex, Magnesium stearate, Gelatin 
(capsule shell)

Norfachema (for 
Lotos Pharma ltd.)

Litva 28.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən K-Enzyme 10000(kapsul № 10) adlı 

məhsul həzm prosesini yaxşılaşdıran vaitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.Qeyd:a)Qablaşdırma və 
istifadə üzrə təlim atda"zərdəçal" sözü "sarıkök" ilə əvəz olunsun;

         b) istifadə üzrə təlimatda:"Farmakoloji xüsusiyyətləri","Mədəaltı 
vəzin xarici sekretor funksiyasının çatışmazlığı zamanı əvəzedici müalicə" 
yazıları          müvafiq  olaraq"Məhsulun xüsusiyyətləri" və "Mədəaltı vəzin 

xarici sekretor funksiyasının çatışmazlığı zamanı köməkçi vasitə kimi 
tövsiyə olunan          bioloji fəallığa malik qida əlavəsi"  illə əvəz olunsun.

Keto Guru Fışıldayan 
tablet

1 Hendel LLC Rusiya 21.01.2020 Xitam 
verilən 

müraciətlər

Kidaktivit sirop şərbət 120 ml vit A-2250 BV; vit D- 360 BV; vit C- 24 mq; vit B1- 0,814 mq; vit B2-1,08 
mq; vit B6- 0,945 mq, vit B12-0, 0405mq; niasin- 12, 2 mq; lesitin-10 mq.

su, limon turşusu, monohidrat, kaliy 
sorbat,  natrium benzoat, moruq 
ətirləndici, quar qətranı, sukralos,  

qlukoza.

Koç İlaç LTD Türkiyə 13.09.2018 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən adı göstərilən məhsul  öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki, məhsulun tərkibində 
olan  D  və B12 vitaminlərinin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

verilən həddini aşır. 
Eyni zamanda, məhsulun ekspertizasının bir hissəsi laborator 

sınaqlarından ibarət idi və  müəyyən olundu ki, məhsulun tərkibində olan  
C vitaminin  miqdari təyini  ilə bağlı alınan nəticələr normativ sənədlərlə 

uyğunlaşmır.  Beləliklə, məhsulun hazırlanma texnologiyası, təhlükəsizliyi 
və keyfiyyəti şübhə doğurduğu üçün adı qeyd edilən məhsulun istifadəsi 

də m əqdsədəuyğun hesab olunm ur.

Kifasil (Astera) Tablet 3x10
Artichoke leaf extract - 300 mg, alpha - lipoic acid - 50 mg, Lentinus 

edodes extract - 10 mg, Ganoderma lucidum extract - 5 mg, Selenium - 50 
mcg, vitamin E - 100 IU

maltodextrin, microcristalline cellulose, 
croscarmellose sodium, tricalcium 

phosphate, opadry II yellow, magnesium 
stearate 

Vefa İlaç San. ve 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 11.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Kifasil (Astera) (tablet №30) adlı məhsul 
qaraciyərin funksiyasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə 
dərm an vasitəsi deyil

Qeyd: istifadə qaydasına yaş həddinin əlavə olunaraq “18 yaşdan yuxarı 1 
tablet gündə 1 dəfə” olaraq dəyişdirilməsi zəruridir.

Klimastop Tablet (2 x 15)

Soy (Glycine max) dry extract - 10 mg, Red Clover (Trifolium pratense) dry 
extract - 10 mg, Kudzu (Pueraria lobata) dry extract - 188 mg, Calcium 

carbonate - 100 mg (Calcium - 40 mg), Vitamin C - 30 mg, Vitamin D3 - 5 
mcg, Vitamin E - 3 mg, Folic acid - 400 mcg, Vitamin B12 - 3 mcg, Biotin - 

150 mcg

Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate, Colloidal silica

ValueMed Pharma 
SrL İtaliya 07.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Klimastop (tablet №30) adlı məhsul 
qadınlarda menapoz dövründə köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları 
onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə 

istifadə göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil. 

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

əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6) 
uyğun olaraq tərtib olunması, qablaşma üzərində "dərman vasitəsi deyil" 
ifadəsinin əlavə olunması, "Calcium carbonate" maddəsinin miqdarının 

düzgün yazılması zəruridir.



Koffset Şərbət 100 ml Hedera heliix leaf extract - 35 mg, Thymus vulgaris leaf extract - 35 mg, 
Althaea officinalis flower extract - 35 mg

Aqua, Potassium sorbate, Xanthan gum, 
Cherry flavour 

Joker Qida 
San.Uluslararası İç 
və Dış Tic.LTD. Şti

Türkiyə 18.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Koffset (şərbət 100 ml) adlı məhsul 
öskürəyin aradan qaldırılması zamanı köməkçi vasitə kimi tovsiyə 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: İdxal zamanı  istifadə qaydasında 

göstərilən istifadə qaydasında dəyişiklik edilməsi (4-6 yaş 1.25 ml gündə 1 
dəfə, 6-12 yaş 2.5 ml gündə 1 dəfə, 12 yaşdan yuxarı 5 ml gündə 1 dəfə), 

qablaşmanın üzərində «Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi», «Dərman 
vasitəsi deyildir» ifadələrinin əlavə olunması, İstifadə üzrə təlimatın 

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

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

Koffset Şərbət 100 ml Hedera heliix leaf extract - 35 mg, Thymus vulgaris leaf extract - 35 mg, 
Althaea officinalis flower extract - 35 mg

Aqua, Potassium sorbate, Xanthan gum, 
Cherry flavour 

Joker Qida 
San.Uluslararası İç 
və Dış Tic.LTD. Şti

Türkiyə 18.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Koffset (şərbət 100 ml) adlı məhsul 
öskürəyin aradan qaldırılması zamanı köməkçi vasitə kimi tovsiyə 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: İdxal zamanı  istifadə qaydasında 

göstərilən istifadə qaydasında dəyişiklik edilməsi (4-6 yaş 1.25 ml gündə 1 
dəfə, 6-12 yaş 2.5 ml gündə 1 dəfə, 12 yaşdan yuxarı 5 ml gündə 1 dəfə), 

qablaşmanın üzərində «Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi», «Dərman 
vasitəsi deyildir» ifadələrinin əlavə olunması, İstifadə üzrə təlimatın 

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

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

Kombivit-D3 Daxilə qəbul 
üçün məhlul

20 ml Menaquinone7 (K2) mixture (Olive oil - 4.42 mg, Menaquinone7 (K2) - 0.02 
mg) - 4.44 mg, Cholecalciferol - 0.025 mg

Olive oil, Mixed tocopherol (E306) Vefa İlaç San. ve 
Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 13.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Kombivit-D3 ( daxilə qəbul üçün məhlul, 

20 ml) adlı  məhsul   D və K vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və  öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

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

Qeyd B:Qablaşma üzərində və Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatda 
komponentlərin beynəlxalq elmi adlarının qeyd edilməsi zəruridir.

Komfovita suspenziya 250 ml Glycyrrhiza glabra root (hydrolat) - 37.500 mg, Humulus lupulus (hydrolat) - 
25.000 mg, Vitex agnus castus – 450 mg, Myo-Inositol - 18.750 mg, Folic 

Acid – 7.5 mg

Xanthan gum, Sodium benzoate, 
Potassium sorbate, Citric acid, 

Sucralose, Purified water

Miquel Y Garriga 
S.L,

İspaniya 09.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Komfovita (suspenziya 250 ml) adlı 
məhsul  qadın xəstəliklərinin profilaktikasında tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: qablaşma üzərinə"dərman vasitəsi deyildir" ifadəsinin əlavə 
olunması zəruridir.

Kondrovit complex qel 75 ml

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

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

Cinnamomum zeylanicum oil 0.05 g

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

polyacrylamide (and) C13-14 isoparaffin 
(and) laureth-7, dimethicone, ethanol, 
phenoxyethanol (and) etilhexylglicerol, 

Cocos nucifera oil, 
hydroxymethylcellulose, citric acid.

Pharmamed d.o.o 
Travnik

Bosniya və 
Herseqovina 11.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Kondrovit complex adlı məhsul sümük-
oynaq xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan tibbi vasitə 

olub,tərkibvə istifadə göstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsi deyil.

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

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

Konsept Şərbət 200 ml Calcium citrate – 400 mg, Vitamin D3 – 400 IU, Phytin – 100 mg,  Zinc 
sulphate – 1,96 mg, Magnesium hydroxide – 100 mg

Deionized water, Rasperry flavour, 
Xanthan gum,  Citric acid, Sucralose, 
Potassium sorbate, Sodium benzoate

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 21.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Konsept (şərbət 200 ml) adlı məhsul vitamin D 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.

Kostimol Tablet 4 x 15 Calcium carbonate - 600 mg, Vitamin D3 - 5 mcg, Vitamin K - 50 mcg, 
Magnesium (as Magnesium oxide) - 150 mg, Zinc sulphate - 10 mg

Cellulose, Povidone, Magnesium 
stearate, Methacrylate copolymer

Nutrix Health Care Pakistan 24.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Kostimol (tablet, № 60) adlı  məhsul bəzi vitamin və 

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

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

Krilbex (Krilbeks) Kapsul 2 x 15 Krill oil  (Superba TM2) – 300 mg (EPA – 92 mg, DHA – 54.5 mg) Omega-3 (Triglycerid form), Fish gelatin, 
Water  Capsulgel SAS Fransa 13.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Krilbex (kapsul №30) adlı məhsul omeqa 3 
yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə edilən BFMQƏ olub, 

tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik 
istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə 

göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: istifadə qaydasında istifadə yaş həddinin göstərilməsi zəruridir (14 
yaşdan yuxarı)



Krilbex (Krilbeks) Kapsul 2 x 15 Krill oil  (Superba TM2) – 300 mg (EPA – 92 mg, DHA – 54.5 mg) Omega-3 (Triglycerid form), Fish gelatin, 
Water  Capsulgel SAS Fransa 13.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Krilbex (kapsul №30) adlı məhsul omeqa 3 
yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə edilən BFMQƏ olub, 

tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik 
istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə 

göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: istifadə qaydasında istifadə yaş həddinin göstərilməsi zəruridir (14 
yaşdan yuxarı)

Krill Oil Kapsul 1 Krill oil - 500 mg (Phospholipids 100 mg, EPA/DHA 100 mg, Also providing 
other naturally-occuring essential fatty acids and Astaxanthin)

Bovine gelatin, Glycerin, Purified water, 
Ethyl vanilin

Vitalabs, İNC ABŞ 17.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Krill Oil  (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.
Qeyd: a) Tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin (istehsalçı tərəfindən təqdim 

olunmuş tərkibə dair sənədə əsasən).
b) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

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

QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır.

Krilom Kapsul 3x10 Fish oil 950 mg, Omega-3 640 mg, EPA 340 mg, DHA 235 mg, 
Astaxanthin extract (Haematococcus pluvialis) 0.11 mg

Deionized water, edible gelatin, glycerol, 
orange flavour, alpha-tocopherol

Vefa İlaç San. ve 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 07.02.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Krilom ( kapsul, № 3 x10 ) adlı  məhsul  
omeqa-3 tipli yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 
yuxarı yol verilən həddini aşmır. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş 

sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən 
məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.Qeyd: 

"İstifadə qaydası" bölməsində "14 yaşdan yuxarı və böyüklər 2 kapsul 
yemək zamanı qəbul etmək" tövsiyəsinin qeyd edilməsi zəruridir.

Krilom with orange flavour Şərbət 150ml Fish oil 2350 mg, Total Omega 3 705 mg, EPA 376 mg, DHA 235 mg

Deionized wate, xylitol, citric acid, 
orange flavour, potassium sorbate, 
sodium benzoate, polysorbate 80, 

xanthan gum, guar gum, sucralose, 
tocopherol-rich extract, calcium acetate

Vefa İlaç San. ve 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 07.02.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Krilom with orange flavour ( şərbət, 150 
ml) adlı  məhsul  omeqa-3 tipli yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır. Bunu nəzərə alaraq 
təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası 

nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsi deyil.

Kron-9 kapsul (3x10)

Mellisa officinalis-aboveground part - 100 mg, Passiflora incarnata-100 mg, 
Hypericum perforatum herb flowers - 100 mg, Valeriana officinalis-root - 60 

mg, Tilia flowers -
50 mg, Magnezium - 10 mg.

maltodextrin, calcium stearate Evroplus Ukrayna 02.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Kron-9 (kapsul №30) adlı məhsul MSS 
xəstəliklərinin profilaktikasında 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

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

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

(E464),Ferrous bisglycinate, Ferric 
pyrophosphate, Ferrous sulphate ,mono 
and diglycerides of fatty acids (E471), 

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

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

S.İ.İ.T SRL İtaliya 30.10.2018 Müsbət

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

verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə 
alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İstifadə qaydasının "14 
yaşdan yuxarı 1 tablet gündə 1 dəfə" olaraq dəyişdirilməsi zəruri hesab 

olunur.

Krosh (Kroş) Şərbət 100ml Vit B3-2.75 mg. Vit B6-0.3mg. Vit B2-0.25 mg. Vit B1-0.25 mg. Vit B12-
0.35 mkg.Biotin-3.75 mkg, L-Canitine tartrat-30 mg

quince fruit juice. sugar.l-cartinine 
tartrate

Solepharm  
Pharmaceuticals 

Ltd
Latviya 14.01.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlər

Krosh(Kroş) şərbət 100ML Vit B3-2.75 mg. Vit B6-0.3mg. Vit B2-0.25 mg. Vit B1-0.25 mg. Vit B12-
0.35 mkg.Biotin-3.75 mkg

quince fruit juice. sugar.l-cartinine 
tartrate

Solepharm  
Pharmaceuticals 

Ltd
Latviya 12.11.2018

Xitam 
verilən 

müraciətlər
uyğunsuzluq

LaciflorStrong Kapsul 1
Inulin - 150 mg, Bifidobacterium ssp - 6 x 10(8) CFU, Lactobacillus 

bulgaricus - 5 x 10(8) CFU, Lactobacillus acidophilus - 5 x 10(8) CFU, 
Streptococcus thermophilus - 4 x 10(8) CFU

Maltodextrin, Magnesium stearate, 
Gelatin

Starpharma Sp. 
z.o.o Polşa 01.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş LaciflorStrong (kapsul №10) adlı məhsul 
bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik 

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

Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda qeyd 
edilmiş "Farmakoloji qrup, Farmakoloji xüsusiyyətlər və Müalicə kursu" 
yazılarının ləğv edilməsi, "Qida əlavəsi" yazısının "Bioloji fəallığa malik 

qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilməsi, “Dərman vasitəsi deyildir”, 
“Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz”, “Tövsiyə edilən 

sutkalıq dozanı keçməyin”, “BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir”, 
“Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın”, “Hamiləlik və laktasiya dövründə, 
xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin” yazılarının 
qeyd edilmıəsi zəruridir.Həmçinin, "Dozalanma" bölməsində yaş həddinin 
"3 yaşdan yuxarı" və "1 kapsul gündə 1-2 dəfə qəbul etmək" tövsiyəsinin 

qeyd edilməsi, "Əks göstərişlər" bölməsində "3 yaşdan aşağı uşaqlara əks 
göstərişdir" yazısının qeyd edilməsi  zəruridir.



Lactagestane Kapsul (2 x 15) Fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) seeds powder – 200 mg, Milk 
thistle (Silybum marianum (L.) Gaertn) seeds powder - 15 mg

Hydroxypropylmethylcellulose 
(vegetable hard capsule), Maltodextrin, 
Magnesium stearate, Brewer’s yeast, 

E171 (Titanium dioxide)

Ferquisa, SAU İspaniya 28.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Lactagestane (kapsul №30) adlı məhsul 
laktasiya dövründə süd vəzlərində südün sintezini artırmaq, erkən 
azalmasının qarşısını almaq, həmçinin laktasiya dövrünü uzatmaq 
məqsədi ilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici 

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

tərkib və istifadə göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: qablaşma üzərində "qida əlavəsi" ifadəsini "bioloji fəallığa malik 
qida əlavəsi" ifadəsilə əvəz olunması, istifadə üzrə təlimatda "əks 

göstərişlər" bölməsinin əlavə olunması zəruridir.

Lactofar kapsul N10 Saccharomyces boulardii-250 mg,chamomile flower dry extract-100mg fibrex,gelatin,fatty acid magnesium salts
Solepharm  

Pharmaceuticals 
Ltd

Latviya 14.09.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul uşaqlarda mədə bağırsaq sisteminin 
funksiyasını tənzimləmək üçün  tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul mədə - bağırsaq 

sisteminin funksiyasını 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, tərkib və istifadə qaydalarına görə 

dərm an vasitəsi deyil.

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

magnesium stearate, colloidal silicon 
dioxide, cellulose microcyistalline

Evalar QSC Rusiya 29.10.2018 Müsbət

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

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

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

dərm an vasitəsi deyil.

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

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

daxil olmaqla). "Qidaya bioloji fəal əlavə" ifadəsinin " Bioloji fəallığa malik 
qida əlavəsi" kim i dəyişdirilm əsi tövsiyə olunur.

Largines Q Kapsul 3 x 10 L-arginine - 900 mg, L-carnitine - 150 mg, Coenzyme Q10 - 30 mg, Vitamin 
C (Ascorbic acid) - 30 mg, Zinc sulphate - 10 mg, Sodium selenite - 55 mcg

Cornstarch, Natural gelatine Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 14.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Largines Q (kapsul, №30) adlı məhsul orqanizmin əsas 
metabolizm proseslərini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Məhsul hamilələrə tövsiyə olunmadığı üçün istifadə üzrə təlimatdan 
" Bətndaxili hipoksiya və asfiksiya zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə 

olunur" ifadəsinin götürülməsi zəruridir.

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

Poland Sp. z o.o. Polşa 19.10.2018 Mənfi

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

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

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

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

Lavien-L Kapsul 4 x 15 Lipoy turşusu-50 mq, Asetil l-karnitin hidroxlorid-125 mq, Ginko Biloba 
yarpaqlarının quru ekstraktı-40 mq Maqnezium stearat Grand Medical 

Poland Sp. z o.o. Polşa 06.03.2019
Xitam 
verilən 

müraciətlər

“Grand Medical” şirkətinin 28.01.19-ci il tarixli 234 saylı məktubuna cavab 
olaraq bildiririk ki, Polşanın “Grand Medical Polşa” şirkətinin istehsalı olan 

Lavien L (kapsul, № 60 ) adlı məhsulun  dərman vasitələrinə  aid olub-
olmamasına dair keçirilmiş müvafiq ekspertiza zamanı müəyyən 
edilmişdir ki, məhsula dair təqdim olunmuş sənədlər ilə laborator 

ekspertizanın nəticələri arasında  uyğunsuzluq var. Belə ki, məhsulun 
laborator ekspertizası zamanı orta çəkisi 372.2 mq (NS-ə əsasən 532.8-

619 mq): tərkibi 264.1 mq (NS-ə əsasən 444-516 mq) olaraq aşkar 
edilmişdir.Bundan başqa, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa 
malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”-ın tələblərinə 
uyğun olaraq qablaşma eskizi və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə 
üzrə təlimatda qeyd edilmiş “Qidaya bioloji aktiv əlavə”, “Bioloji aktivliyə 

malik qida əlavəsi” yazılarının “Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi” yazısı ilə 
əvəz edilməsi , “istifadə qaydası” bəndində yaş həddinin (14 yaşdan 

yuxarı) qeyd edilməsi və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda “Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz”, 
“BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir” yazılarının qeyd edilməsi 

zəruridir.
Qeyd olunan uyğunsuzluğu nəzərə alaraq bildirilir ki, təqdim olunmuş 

məhsulun dərman vasitəsi olub-olmamasına dair ekspertiza rəyi vermək 
mümkün deyil. Bu səbəbdən xahiş olunur ki, göstərilmiş uyğunsuzluqların 

səbəbləri araşdırılsın və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa 

malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi” Qaydalarına əsasən 
yenidən təqdim  edilm əlidir.

L-Carnitine 3000 məhlul 25 ml L-carnitine - 1500 mg

Water, Citric acid, Aroma, Potassium 
sorbate, Sodium benzoate, Sodium 
cyclamate, Acesulfam K, Sodium 

saccharinate, Sucralose

TREC NUTRITION 
Sp. z o.o., Polşa 28.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş L-Carnitine 3000 (məhlul 25 ml) adlı məhsul 
L-karnitinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində 
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının 

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



L-Carnitine 3000 25 ml daxilə qəbul 
üçün məhlul 25 ml L-Carnitine tartrate-3000 mg, Vitamin B5-6 mg, Vitamin B6-1.4 mg, Vitamin 

C-120 mg, Chromium-150 ug

Water, L-tartrate, Citric acid, Potassium 
sorbate, Sodium benzoate, Flavourings, 

Sucralose, Acesulfame-K, Tartrazine
Hardcore Nutrition Yeni 

Zelandiya 24.09.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsulun tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 
aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim 

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

dərman vasitəsi deyil.

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

Ekspertizaya təqdim olunmuş L-Carnitine shot (məhlul 80 ml) adlı məhsul 
piy yandırıcı farmakoloji təsirə malik olub, öz tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir. Belə ki, onun tərkibindəki 
təsiredici inqradienti olan L-karnitinin gündəlik dozası (3000 mg) gündəlik 
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşır (900 mq-dan çox olmamalıdır).

Leberart Tablet Artichoke leaf ekstraktı 100 mq, Silimarin 70 mq, Soybean ekstraktı 150 
mq, Helichrysum arenarium bitkisinin tozu 50 mq Maqnezium stearat, Sorbitol

Koç 
Pharmaceuticals 

Co.Ltd
Türkiyə 03.01.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən LEBERART(tablet №30) adlı  məhsul  
qaraciyərin funksiyasını yaxşılaşdırıcı və bu orqanın xəstəlikləri zamanı 
köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 

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

vasitəsi deyil.

L-Elixir damcı 30 ml


cyanotus american extract 9 mg, red clover flowers extract 7.5 mg, root 
styling extract 7.5 mg, zantoxylum American extract 6 mg

Koç İlaç LTD Türkiyə xitam mektub

L-Elixir (L-Eliksir) Daxilə qəbulu 
üçün damcı 30ml

Kaliforniya yasəm ənin ekstraktı	(as C yanotus A m erican extract)-9 

mq,Qırmızı yoncanın güllərinin ekstraktı-7.5 mq, (as Red Clover blossoms 
extract)-6 mq, Qrin kökün ekstraktı (as Stillingia Root extract)-7.5 mq, 

Cənub gülün tikanının ekstraktı-6 mq

distillə edilmiş su, qliserin CJ Labs Inc. ABŞ 11.02.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən L-Elixir/L-Eliksir(daxilə qəbul üçün 

məhlu- damcı,30 ml) adlı məhsul  immun sisteminin fəaliyyətini 
yaxşılaşdıran BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 
gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul 

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda məhsulun bitki 
inqredientlərinin elmi(latın) adlarında səhvlər olduğu üçün. düzgün 

korrektə olunsun.

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

CosmoActive 
Kozmetik San. Ve 

Tic.Ltd.Şti
Türkiyə 30.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Lenoks (kapsul №60) adlı məhsul selenin 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 
aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim 

olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası 
nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyil.

Lenorma Kapsul Selen -0.11 mq Maqnezium stearat, Mikrokristalin 
selluloza

Koç 
Pharmaceuticals 

Co.Ltd
Türkiyə 11.01.2019 Müsbət

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

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

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

Lenta Vit-3 Daxilə qəbul 
üçün məhlul 30 ml Calcium gluconate - 9750 mg, Cholecalciferol - 150 mcg Deionized  water, Potassium sorbate

Vitamin Grup İlaç 
Makina Kozamtik 
Bitkisel və Tarım 

Ürünleri Gida 
Turizm İth. İhr. San 

ve Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 19.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Lenta Vit -3 (daxilə qəbul üçün məhlul, 30 
ml) adlı məhsul kalsium mineralı və D vitamininin əlavə mənbəyi kimi 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Lenta Vit-3 Daxilə qəbul 
üçün məhlul 30 ml Calcium gluconate - 9750 mg, Cholecalciferol - 150 mcg Deionized  water, Potassium sorbate

Vitamin Grup İlaç 
Makina Kozamtik 
Bitkisel və Tarım 

Ürünleri Gida 
Turizm İth. İhr. San 

ve Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 19.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Lenta Vit -3 (daxilə qəbul üçün məhlul, 30 
ml) adlı məhsul kalsium mineralı və D vitamininin əlavə mənbəyi kimi 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Letto Aqua Acid Sprey 30 ml Acetic Acid - 2.48 g, Panthenol - 0.5 g Isopropyl Alcohol, Benzalkonium 
Chloride, Aqua Esensa d.o.o Serbiya 29.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş  Letto Aqua Acid (sprey 30 ml) adlı məhsul 
xarici qulaq keçəcəyinin bakteriya və göbələk mənşəli infeksiyalarının 

kompleks müalicəsində tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, tərkibi və istifadə 
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil

Levosensa Kapsul 3x10 L-carnitine tartarate 500.04 mg Sılıcon dioxide, magnesium stearate, 
aroma Passion fruit Esensa d.o.o Serbiya 05.02.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Levosensa (kapsul, №30) adlı məhsul 
orqanizmdə baş verən metabolik prossesləri tənzimləmək üçün  tövsiyə 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.Qeyd: 
"İstifadə qaydası" bölməsində yaş həddinin (14 yaşdan yuxarı) qeyd 

edilməsi zəruridir.

Liberil Kapsul 3 x 15

Colina Bitartrate - 73.33 mg, Carnitine - L Tartrate - 33.33 mg, Inositol - 
34.36 mg, N-Acetyl Cysteine - 33.3 mg, D.E. Artichoke 5% Ac.clorogenico  
extract - 33.34 mg, D.E.Grapefruit 10% seeds - 33.34 mg, L-Lysine - 16.67 

mg, L-Glutathione reduced 98% - 10.2 mg, Coenzyme Q10 98% - 1.73  
mg, Vitamin C  - 50 mg, Vitamin E - 10 mg, Vitamin B3 - 6 mg, Vitamin B1 - 
3.3 mg, Vitamin B6 - 2.6 mg, Vitamin B2 - 2 mg, Betacarotene - 0.66 mg, 
Vitamin D3 (as D3 800 IU) - 6.6 mcg, Pantothenic acid - 6.66 mg, Zinc - 5 
mg, Iron - 2 mg, Manganese - 1.33 mg, Copper - 333.3 mcg, Folic Acid - 

133.3 mcg, Selenium - 50 mcg, Vitamin B12 - 2 mcg

Hard gelatin capsule, Calcium phosphate 
dibasic, Siloide, Magnesium stearate

Perrery 
Farmaceutici S.r.l İtaliya 18.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Liberil  (kapsul,№45) adlı məhsul qaraciyər 
toxumasının funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd1: İdxal zamanı original qablaşmada qeyd edilmiş məlumatın 
stikerdə qeyd edilm iş m əlum at ilə uyğunluq təşkil etm əsi zəruridir.

Qeyd2: Məhsulun istifadə qaydasında "1 kapsul gündə 2 dəfə qəbul 
etmək" tövsiyəsinin qeyd edilməsi zəruridir.3 dəfə qəbul etdikdə, B6 və D 

vitaminləri gündəlik istehlakın yol verilən maksimal istifadə həddini 
aşır."Əks göstərişlər"bəndində yaş həddinin 14 yaşa qədər qeyd edilməsi 

zəruridir.



Lidan Şərbət 150 ml
Fucoidan - 30 mg, Propolis - 70 mg, Naringenin - 20 mg, Glycyrrhiza glabra 

- 60 mg, Plantaginis lanceolata - 25 mg, Hedera Helix - 60 mg, Althaeae 
officinalis - 120 mg, Zingiberis officinalis  - 25 mg

Water, Citric Acid monohydrate, 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, 

Raspberry Flavor, Guar Gum, Sucralose, 
Glucose

İmhotep İlaç 
Kozmetik ve Gida 

Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 27.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Lidan (şərbət 150 ml) adlı məhsul öskürəyin 
aradan qaldırılması zamanı köməkçi vasitə kimi tovsiyə olunan BFMQƏ 

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

terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə 
dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: İdxal zamanı istifadə qaydasının yuxarıda göstərilən kimi tərtib 
olunması zəruridir (18 yaşdan yuxarı 5 ml gündə 1 dəfə və ya 2.5 ml 

gündə 2 dəfə)

Lidan Şərbət 150 ml
Fucoidan - 30 mg, Propolis - 70 mg, Naringenin - 20 mg, Glycyrrhiza glabra 

- 60 mg, Plantaginis lanceolata - 25 mg, Hedera Helix - 60 mg, Althaeae 
officinalis - 120 mg, Zingiberis officinalis  - 25 mg

Water, Citric Acid monohydrate, 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, 

Raspberry Flavor, Guar Gum, Sucralose, 
Glucose

İmhotep İlaç 
Kozmetik ve Gida 

Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 27.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Lidan (şərbət 150 ml) adlı məhsul öskürəyin 
aradan qaldırılması zamanı köməkçi vasitə kimi tovsiyə olunan BFMQƏ 

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

terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə 
dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: İdxal zamanı istifadə qaydasının yuxarıda göstərilən kimi tərtib 
olunması zəruridir (18 yaşdan yuxarı 5 ml gündə 1 dəfə və ya 2.5 ml 

gündə 2 dəfə)

Lifter essence DMAE yerli istifadə 
üçün məhlul 2 ml Dimethylaminoethanol tartrate 3% Aqua, Sodium hidroxide Etternity 

Dermal,S.L İspaniya 30.08.2018 Müsbət
Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul üz  və bədən dərisi üçün ağardıcı və 
qırışlar əleyhinə yerli istifadə olunan kosmetoloji vasitələrə aid olub, tərkibi 

və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil

Lineks Beybi Damcı 8 ML Bifidobacterium animalis subsp. lactis  (BB-12)

günəbaxan yağı (günəbaxan yağı, 
antioksidləşdirici DL-alfa tokoferol və 

limon turşusu), liofilizəolunmuş 
saxaroza, maltodekstrin, 

antioksidləşdirici natrium askorbat)

Biofarma S.p.A İtaliya 14.03.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lineks Beybi(daxilə qəbul üçün məhlul- 

damcı, 8ml) 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.
Qeyd1:Azərbaycan Respublikasının  Dərman Vasitələrinin Dövlət 

Qeydiyyatında  adı göstərilən məhsul ilə eyni olan dərman vasitəsi olduğu 
üçün növbətli idxal zam anı onun ticari adını dəyişdrm ək zəruridir.

Qeyd2:İstifadə üzrə təlimatda "əks götərişlər" bəndi "Tərkibində hər hansı 
komponentə qarşı yüksək həssaslıq" kimi korrektə olunsun;mətndə "BAƏ" 

"qidaya bioloji  aktiv əlavə" yazıları "bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" 
kimi korrektə olunsun. 

Lioksi (istehsalçı ölkədə ticari 
adı:Kwas foliowy) tablet № 60 Folic acid 400 mcg

cellulose, lactose, sodium 
carboxymethylcellulose, sorbitol, 

magnesium salts of fatty acids, silicon 
dioxide

Diagnosis S.A. Polşa 06.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Lioxi (tablet, N 60) adlı məhsul fol 
turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və 
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun 
tərkibində olan fol inqredienti gündəlik istehlakın yol verilən maximal 

istifadə həddini aşmır.
Lipazim Daxilə qəbul 

üçün məhlul
150 ml Concentrated pineapple juice - 400 mg, Concentrated Papaya juice - 400 

mg, Fennel (Foeniculum vulgare Mill.) fruit dry extract - 80 mg, Bromelain - 
25 mg, Melissa officinalis herb powder extract - 25 mg, Anise (Pimpinella 

anisum L.) fruit dry extract - 25 mg, Cumino (Cuminum cyminum) herb dry 
extract - 25 mg, Amylase 1.800 DU - 12 mg, Cellulase 2.4 AGU - 9.6 mg, 

Glucoamylase 2.4 AGU - 8.9 mg, Pectinase - 28 mg, Lipase 135 FCC - 4.5 
mg, Vitamin B3 (Nicotinamide) - 4.3 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride) - 4.2 mg, Vitamin B1 (Thiamine hydrochloride)   - 3.3 mg, 
Protease 3.600 HUT - 2 mg

Deionized water, Citric acid, Disodium 
EDTA, Sodium benzoate

Universe Pharma 
İlaç Sanayi ve 

Ticaret LTD. ŞTİ

Türkiyə 27.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən LİPAZİM(daxilə qəbul üçün məhlul,150 
ml) adlı məhsul  həzm prosesini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə 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.

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

Sanum -Kehlbeck 
GmbH & Co. KG Almaniya 05.10.2018 Müsbət

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

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

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

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

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.

Lipo Reduct Kapsul Chitosane 1800 mg,Vitamin C 120 mg, Lecithine 120 mg, Citrus 
bioflavonoids 20 mg

Cellulose, magnesium stearate, silicon 
dioxide 

İronMaxx Nutrition 
GmbH Almaniya 28.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş  Lipo Reduct (kapsul, №100) adlı məhsul 
idmançılar üçün yağ yandırmağa kömək edən BFMQƏ olub,tərkib və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun 
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol 
verilən maximal istifadə həddini  aşmır.Qeyd: qablaşma üzərində  xarici 

dildə olan yazıların Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi  zəruridir.

Liptonol Kapsul 3 x 10 Gaba (gamma amino butyric acid) – 150 mg, L-tryptophan – 50 mg, 
Glutamine – 100 mg, Ginkgo biloba – 30 mg, L-carnitine – 200 mg, Vitamin 

B6 – 1.5 mcg, Vitamin B12 – 1.5 mcg

Cornstach, Natural gelatin Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 29.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Liptonol (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. 



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

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

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

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

Methylparaben, Propylparaben 

GH YİLDİZ İLAÇ 
VE KOZMETİK 

SANAYİ TİCARET 
LTD.ŞTİ.

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

Litosit Şərbət 300 ml Equisetum arvense plant dry extract - 4737.8 mg, Spergularia rubra 
Districh herb dry extract - 2742.9 mg, Opuntia ficus indica-Miller dry extract 

- 1413 mg, Flowery summits Sideritis angustifolia L. - 1413 mg, 
Rosmarinus officinalis leaf dry extract - 1413 mg, Cynodon dactylon 

rhizome extract - 1413 mg, Melissa officinalis leaves extract - 1413 mg

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

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 23.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Litosit( şərbət,300 ml) adlı məhsul sidik-

ifrazat orqanlarının fəaliyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşdırmanın üzərində göstərilən tərkibdə 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  

inqredientlərin  elmi adlarla yanaşı Azərbaycan dilində də verilməlidir.

Liv-Aktiv Tablet Adi Alaqanqal -300 mq, Silimarin-240 mq,Ənginar-300 mq, Xlorogen 
turşusu-15 mq, L-metionin-300 mq, L-qlutation-20 mq

Mikrokristalik sellulosa, Stearin turşusu, 
ərəb kitrəsi,lubrikantlar-maqnezium 

stearat, silisium dioksidŞ rəngvericilər 
E171, E141, çəki artıran maddə-

mikrokristalik selulozaŞ maltodekstrinlər, 
trikalsium fosfat

Erbozeta S.p.A San-Marino 11.02.2019
Xitam 
verilən 

müraciətlər

ekspertiza zamanı aşağıdaki catışmazlıqlar aşkar olunmuşdur:
-“silimarin” inqredientinin  miqdari BFMQƏ-lər üçün nəzərdə tutulmuş 

dozanı aşır(makimal 115 mq olmalıdır);
-istifadə üzrə təlim atda “böyüklər üçün” əlavə olunm alıdır;

- ekspertizanın bir qismi laboratoriya sınaqlarından ibarət idi və  müəyyən 
olmuşdur ki, məhsulun(tabletin) orta çəkisi normativ sənədlər uyğun deyil 

(təyin olubub -0,9640; norm ativ sənəddə- 0,855-0,945).

Liveraid Tablet 2x15 Pharmacy 
Laboratories s.c

Polşa 22.01.2020 Xitam 
verilən 

müraciətlər

  “Nes Group MMC” tərəfindən  21.10.2019-ci il tarixli məktubuna cavab 
olaraq bildiririk ki, Polşanın “Pharmacy Laboratories s.c” .şirkətinin 

istehsalı olan LO14188 seriyalı Liveraid (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, təqdim olunmuş 
məhsulda bəzi göstəricilər istehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş normativ 

sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir. 
Orta çəkisi : 1.17651 q (0.9025 g -- 0.9975 g) NS-də verilən limitlərə 

əsasən uyğun deyildir.


         Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 

məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza rəyinin 
verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun  təhlükəsizlik  və keyfiyyəti   

baxımından  onun istifadəsi m əqsədəuyğun hesab olunm ur.



Lizocal Kapsul 1( içində 30 
kapsul)

Calcium L-pidolate - 592.593 (Ca 13.5 %) mg, Lysine hydrochloride - 
104.943 mg.

Microcrystalline cellulose, Corn starch, 
Magnesium stearate, Gelatine

MM Vitapharm-Com 
MMC

Moldova 08.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən LİZOCAL(kapsul № 30) adlı məhsul  
orqanizmdə kalsium çatışmazlığının qarşısının alınması və artırılması 

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:Rəydə tərkibdə  olan inqredientlərin miqdarı istehsalçının tərkibə 
aid sənədinə əsasən verilib. Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda isə 

həmin rəqəmlər yuvarlaqlaşdırılmış şəkildə təqdim olunub və qəbul oluna 
bilər.

Loputop (alma şirəsi ilə) marmelad 95 gr

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

kompleksi) 2.05 qr, Çobanyastığı ekstraktı 
0.44 qr, Bağayarpağı ekstraktı 0.44 qr, Limon turşusu 50 % 1 qr-a qədər, 

CAPOL 0.2 qr

Ayrıca qeyd edilməyib
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 19.10.2018 Müsbət

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

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

gündəlik istehlakın yol verilən m axim al istifadə həddini aşm ır.

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

Loputop (mərcani şirəsi ilə) marmelad 95 gr

Su 29.67 qr, Fruktoza 21 qr, Laktuloza 21 qr, Jelatin 11 qr, Qatılaşdırılmış 
mərcani şirəsi 7 qr, Nişasta patkası 6.2 qr, Premiks H33802/1 (vitamin 

kompleksi) 2.05 qr, Çoban yastığı  ekstraktı 0.44qr, Bağayarpağı ekstraktı 
0.44 qr, Limon turşusu 50 % 1 qr-a qədər, C A P O L 0.2 qr

ekstraktı 0.44 qr,

Ayrıca qeyd edilməyib.
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 22.10.2018 Müsbət

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

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

gündəlik istehlakın yol verilən m axim al istifadə həddini aşm ır.

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

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

adı düzgün Mərcanı kimi qeyd edilməlidir.



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

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

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

Ayrıca qeyd edilməyib
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 19.10.2018 Müsbət

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

istehlakın yol verilən m axim al istifadə həddini aşm ır.

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

Loqezan məhlul 30ml Vitamin D3 - 45000 IU (1 ml 20 drops; 1 drop 75 IU) sodium benzoate, potassium sorbate, 
deinoized water

Zeyus Gida 
Takvieleri Karışım 

Ürünleri
Türkiyə 05.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Loqezan(məhlul 30 ml) adlı məhsul  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. 

Lutax AMD Plus Kapsul №1
Vitamin C-120 mg,Vit E-40 mg,Zink-15 mg,Copper-0.5 mg,Lutein-3 

mg,Zeaxanthin-0.19 mg,Anthocyanins-5 mg,omega 3 fatty acids-73.5 
mg,docosahexaenoic acid-64.5 mg,eicosapentaenoic acid-9 mg

Silicon dioxide,highdispers(E 551)-4.688 
mg,Coconut oil hydr-40 
mg,Lecithin(E322)-5 mg

Ayanda 
GmbH&Ko.KG Almaniya 18.01.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lutax AMD Plus (kapsul,  N 30) adlı  

məhsul C,E vitaminlərin,Zn,Cu mineralların, lutein və zeaksantin 
karatinoidlərin əlavə mənbəyi kimi tpviyə olunan 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 üzrə təlimat"da   "əks göstərişlər bəndi 
"Tərkibində hər hansı komponentə qarşı yüksək həssaslıq. Xəstəliklər 
zamanı həkim lə m əsləhətləşm ə zəruridir!" kim i korrektə olunm alıdır

Lütein D3 Oral məhlul 15 ml

Saturated fatty acids 9993 mg, Monosturated fatty acids of which DHA 
2000 mg, Polyunsaturated fatty acids 54200 mg, Lutein Flora GLO (from 

Tagetes erecta 
capitula L) 14 mg, Zeaxanthin FloraGLO (from Tagetes erecta capitula L) 

0.6 mg, Vitamin E 30 mg, Vitamin A 17,5 mg, Vitamin D3 1 mg

Cream aroma Farmaceutici 
Procemsa S.P.A. İtaliya 12.12.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Lütein D3 (daxilə istifadə üçün məhlul, 15 
ml) adlı məhsul doymamış yağ turşularının və A,E, D vitaminlərinin əlavə 
mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun tərkibində olan 
inqredientlər gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini 

aşmır.Qeyd: Qablaşma üzərində "Dərman vasitəsi 
deyildir"yazısının,Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda 

"14 yaşdan yuxarı 0.5 ml gündə 2 dəfə" tövsiyəsinin  və “Hamiləlik və 
laktasiya dövründə istifadəsi” bölməsində “Hamiləlik və laktasiya 

dövründə həkim ilə məsləhətləşməli” tövsiyəsinin  qeyd edilməsi, stiker və 
Azərbaycan diılində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda "məhsulun 

tərkibi"bölməsində yol verilmiş texniki səhvin (orijinal qablaşmada 
məhsulun tərkibində olan inqredientlərin miqdarı 1 ml (0.5 ml x 2) 

məhlulda göstərildiyi halda, stikerdə və istifadə üzrə təlimatda onların 
miqdarı  0.5 ml məhlul daxilində qeyd edilib) aradan qaldırılması zəruridir. 

Luvit-R Tablet 1 Lutein – 10 mg, Zeaxanthin - 3 mg, Rutin - 50 mg, Vitamin A – 1000 mcg, 
Vitamin B2 – 8 mg, Vitamin B6 -  0.1 mg

Microcrystalline cellulose, Colloidal 
silica, Magnesium stearate

ValueMed Pharma 
SrL

İtaliya 22.01.2020 Mənfi Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Luvit-R (tablet, №30) adlı məhsul gözün görmə 

qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq 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 24.01.14-cü il tarixində təsdiq 
olunmuş “Təbii mənşəli preparatların dərman vasitələrinə aid olmasını 

müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının aparılmasına dair metodiki 
tövsiyələr”-in tələblərinə əsasən B2 vitamini gündəlik istehlak həddini 

(max. 6 mq) aşır.
Bundan başqa, laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olunmuşdur ki, 
tabletin xarici görünüşü ağ rəngli, dairəvi formalı, qabarıq tablet (NS-ə 

əsasən sarımtıl və ya narıncı rəngli olmalıdır) normativ sənədlərdə 
göstərilənlərlə uyğun gəlmir. 

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

Veqa İlaç Kozmetik 
Qida İmalat 

San.Tic.Ltd Şti
Türkiyə 08.10.2018

Xitam 
verilən 

müraciətlər

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

Veqa İlaç Kozmetik 
Qida İmalat 

San.Tic.Ltd Şti
Türkiyə 08.10.2018

Xitam 
verilən 

müraciətlər

Lymphoclean Tablet 10x3 Bauhinia variegata stem bark extract - 200 mg, Sphaeranthus indicus 
inflorescenceextract - 150 mg, Desnodium gangeticum root extract - 150 

mg, Asphaltum - 100 mg, Commiphora mukul - 100 mg, Phyllantus emblica 
fruit extract - 50 mg, Terminalia belerica fruit powder - 50 mg, Terminalia 

chebula unripe fruit extract - 40 mg, Zingiber officinale rhizome powder - 40 
mg, Piper longum fruit powder - 40 mg, Piper nigrum fruit powder - 30 mg 

Microcrystalline cellulose Herbalkalp 
Ayurveda

Hindistan 15.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Lymphoclean( tablet № 30) adlı məhsul  
limfatik  və immun sistemlərinin zəifliyi, qan-damar sisteminin problemləri 
və metabolik proseslərin pozulması zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

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

Qeyd:a)Qablaşdırmada və istifadə üzrə təlimatda inqredientlərin 
Azərbaycan dilində tərcüm əsi düzgün verilsin;

b)qablaşdırmada və istifadə üzrə təlimatda  istifadə qaydaları 
uyğunlaşsın(rəyə uyğun olaraq göstərilsin);

c)Qablaşdırmanın üzərində "D ərm an vasitəsi deyil" yazısı qeyd olunsun;

d) qablaşdırmada və istifadə üzrə təlimatda  istehsalçının “Herbalkalp 
Ayurveda” kimi düzgün qeyd edilməsi, “qida əlavəsi” yazısının “ bioloji 

fəallığa malik qida əlavəsi” ilə əvəz olunması, "həb"sözü  "tablet" sözü ilə 
əvəz olunsun.



Lymphosan İntestinal Defense toz 80 gr

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

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

ekstraktı 1 qr

Ayrıca qeyd edilməyib
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 22.10.2018 Müsbət

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

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

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

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

məlumatın qeyd olunması zəruridir.

Lymphosan Pure life toz 80 gr

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

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

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

Ayrıca qeyd edilməyib
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 25.10.2018 Müsbət

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

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

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

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

məlumatın qeyd olunması zəruridir.

Lypolesse for body yerli istifadə 
üçün məhlul 10 ml Phosphatidylcholine 5%, Carnitine 4%, Sodium deoxycholate 2.5% , 

Methylsilanol mannuronate 1%, caffeine 0.5% 

Aqua, Alcohol denat, 
Dimethylaminoethanol tartrate, Sodium 

hydroxide

Etternity 
Dermal,S.L İspaniya 31.08.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul bədən piylənməsinə qarşı yerli 
istifadə üçün kosmetoloji vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən  dərman vasitəsi deyil.
Maculaza / Makulaza Kapsul 3 x 10 Vitamin C (L - ascorbic acid) - 40 mg, Red corn (Zea mays) dry extract with 

4% anthocyanins - 25 mg, Citicoline - 20 mg, Vitamin E - 12 mg α-TE, Zinc 
- 10 mg, Lutein (from Calendula officinalis extract 5%) - 4 mg, Zeaxanthin 
(Tagetes erecta extract 10%) - 2 mg, Vitamin B6 - 1.4 mg, Copper - 1 mg, 

Folic acid - 200 mcg, Vitamin B12 - 2.5 mcg

Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide, Capsule 

(Gelatin, Titanium dioxide, Iron oxide)

Fortex Nutraceutical 
LTD

Bolqarıstan 08.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Maculaza/Makulaza (kapsul №30) adlı məhsul gözün 
görmə qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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

Qeyd:Köməkçi maddələrin beynəlxalq elmi adlarının qeyd edilməsi və 
Calendula officinalis (Dərman gülümbaharı), Tagetes erecta (Məxmərgülü) 

bitkilərinin Azərbaycan dilində tərcüməsinin qeyd edilməsi zəruridir.

Magnarest məhlul 50 ml
Passiflora incarnate dry extract – 200 mg, Melissa officinalis dry extract – 

35 mg, Tilia cordata dry extract – 45 mg, Chamomillae flowers dry extract – 
45 mg

Demineralised water Cydonia doo Bosniya və 
Herseqovina 18.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Magnarest (məhlul 50 ml) adlı məhsul MSS 
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

Qeyd: "Passiflora" bitkisinin Azərbaycan dilinə düzgün tərcüməsi 
"Qonaqotu", "Melissa" bitkisinin isə "Dərman bədrənci"-dir, bununla bağlı 
istifadə üzrə təlimatda və qablaşmada müvafiq düzəliş edilməsi zəruridir.

Magnaton tablet 1 Maqnezium-25 mq. Vitamin B6-5 mq. 

Mikrokristalin selluloza E460. 
Polivinilpirolidon E1201. 

Karboksimetilseluloz E468. Maqnezium 
sitrat-E470B. Silikon dioksid E551

Botafarma Sağlık 
Ürünleri Tic. ve 

San. ltd.Şti
Türkiyə 26.11.2018

Xitam 
verilən 

müraciətlər
uyğunsuzluq

Magnelept Tablet Magnesium lactate (eq.to Mg 46.35 mg) 450 mg, Vitamin B6 5 mg, Passion 
flower extract (Passiflora incarnata) 50 mg

Microcrystalline cellulose,corn starch, 
polyvinylpyrrolidone,vegatable 

magnesium stearate,vegatable stearic 
acid and vegatable silicon dioxide 

S.C.Laboratoarele 
Medica S.R.L Rumıniya 31.01.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Magnelept ( tablet, №60 ) adlı məhsul 
mərkəzi sinir-sistemini sakitləşdirmək 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: "Qida əlavəsi" yazısının 

"Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir

Magnemix (maqnemiks) tablet 1 Magnezium Lactate-470 mg, Di Calcium phosphate-125 mg, Pyridoxine 
hydrochloride-2 mg.

Arı Mühəndislik 
LTD Türkiyə 01.11.2018

Xitam 
verilən 

müraciətlər

“Yurd pharma” MMC-nin 18.09.2018-ci  il tarixli ikinci məktubuna cavab 
olaraq bildiririk ki, Turkiyənin “Arı Mühəndislik LTD” şirkətinin istehsalı 

olan Magnemix  (tablet №50)  adlı məhsulun dərman vasitələrinə aid  olub- 
olmamasına dair müvafiq rəy mümkün deyil. Belə ki, Azərbaycan 

Respublikasının Dərman Vasitələrinin Dövlət Qeydiyyatında yuxarıda adı 
çəkilən məhsul ilə oxşar tərkibli və istifadə göstərişi  eyni olan dərman 

vasitəsi mövcuddur. Bununla yanaşı istehsalçı tərəfdən məhsulun 
tərkibinə dair təqdim edilmiş sənəddə köməkçi maddələrə dair informasiya 

yoxdur (əsas və köməkçi maddələrin tam siyahısı və miqdarı 
göstərilməlidir). İstehsalçının BFMQƏ-nin tərkibində genetik modifikasiya 

olunmuş məhsulların və nanomaterialların, hormonların, pestisidlərin, 
həmçinin narkotik vasitələr, psixotrop maddələr və onların prekursorları, 
güclü təsir edən və zəhərli maddələrin olmaması haqqında təsdiqedici 

sənədi təqdim olunmamışdır. İstifadə üzrə təlimatda məhsulun 
farmakodinamik, farmakokinetik və müalicəvi xüsusiyyətləri haqqında 

informasiya verilmişdir ki, BFMQƏ-i bu xüsusiyyətlərə malik deyil! 
Qablaşdırma üzərində xarici dildə olan yazılar Azərbaycan dilində də 

olmalıdır.
Qeyd olunan çatızmaqlıqlar aradan qaldırıldığı halda ekspertiza rəyinin 

alınması üçün Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 
iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida 
əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi” Qaydalarına uyğun olaraq yenidən 

Analitik Ekspertiza Mərkəzinə m üraciət edə bilərsiniz.



Magnenorm Tablet 3x 20 Magnesium malate - 470 mg (as elemental Mg 73 mg), Vitamin B6 - 5 mg Sorbitol, Lactose, Starch, Magnesium 
stearate, Calcium carbonate, Stearic 

acid, Polyvinyl pyrrolidone, Polyethylone 
glycol, Silicon dioxdide, Talc, Fod 

colorant 

Maximum Sağlık 
Ürünleri San ve Tic 

Ltd Şti

Türkiyə 08.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Magnenorm (tablet №60) adlı məhsul vitamin B6 və 
maqneziumun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

Magnised Forte Tablet Valeriana officinalis root extract  100 mg, Melissa officinalis leaf extract 
100 mg, Magnesium sulphate 150 mg, Vitamin B6 3 mg

Magnesium salts of fatty acids, 
microcrystalline cellulose

Zeyus Gida 
Takvieleri Karışım 

Ürünleri
Türkiyə 29.01.2019 Müsbət

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

məhsul mərkəzi sinir-sistemini sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.Qeyd:Azərbaycan 
dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "Valerian" bitkisinin 

Azərbaycan dilində təcüməsinin "Pişikotu" bitkisi kimi,"Melissa" bitkisinin 
"Bədrənc" bitkisi kimi qeyd edilməsi tövsiyə olunur.Həmçinin, istifadə üzrə 
təlimatda "istifadə qaydası" bölməsində yaş həddinin "12 yaşdan yuxarı" 

qeyd edilməsi zəruridir.

MagnoLac Daxilə qəbul 
üçün məhlul 300 ml

Lif-8,8 q, Laktuloza-8 q, 0,9 % efir yağlarına qədər titrlənmiş razyana-120 
mq, Vitamin B6-3,48 mq, Vitamin B1-2,62 mq, Vitamin C-60 mq, 

Maqnesium-112,5 mq

İnulin, Laktoza, Dionizə olunmuş su, 
Potassium sorbat ,Sodium benzoat 
,Ksantan Gam, Tartrazin, Şəftəli və 

mango aroma verici

Medicure İlaç 
Sanayi ve Ticaret 

Ltd. Şti
Türkiyə 18.03.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlər
laboratoriya sınaqlarından mənfi rəy aldığı üçün

Magtirol Kapsul 2 x 15 Magnesium oxide (eq. 370 mg of Magnesium) - 613.62 mg, Magnesium 
salts of citric acid (eq. 30 mg of Magnesium) - 185.64 mg, Pyridoxine 

hydrochloride (eq.5 mg of Vitamin B6) - 6.08 mg

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

Gelatin, Titanium dioxide

JSC Aconitum Litva 28.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Magtirol (kapsul, №30) adlı məhsul Maqnezium və B6 

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

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

Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda məhsulun 
tərkibində olan komponentlərin beynəlxalq elmi adlarının, rəyə müvafiq 
olaraq "istifadə qaydası" və "əks göstərişlər" bəndlərinin qeyd edilməsi 

zəruridir.
Magvena B6 Tablet 1 Magnesium citrate (eq.to Magnesium - 200 mg) - 1333.3 mg, Pyridoxal 5 - 

phosphate (eq. to Vitamin B6 - 5 mg) - 7.3 mg
Microcrystalline cellulose, 

Polyvinylpyrrolidone, Croscarmellose 
sodium, Magnesium stearate, 

Vefa İlaç San. ve 
Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 10.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Magvena B6 (tablet №60) adlı  məhsul 
Maqnezium mineralı və B6 vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

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

İndustry Rumıniya 01.10.2018
Xitam 
verilən 

müraciətlər

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

İndustry Rumıniya 01.10.2018
Xitam 
verilən 

müraciətlər

Mammavit Tablet 2x15

Magnesium - 100 mg, Calcium - 100 mg, Vitamin C - 100 mg, Vitamin E - 
23 mg, Iron - 20 mg,  Nicotinamide - 15 mg, Zinc - 10 mg, Pantothenic acid 

- 6 mg, Vitamin B6 - 2 mg, Beta carotene - 1,80 mg,   Vitamin B2 - 1,80 
mg, Vitamin B1 - 1,60 mg, Folic acid - 400 µg, Iodine - 150 µg, Biotin - 60 

µg, Vitamin D3 - 10 µg, Vitamin B12 - 3,50 mcg   

Microcrystalline Cellulose, Magnesium 
stearate, Coating (Hypromellose, 

Polydextrose, Maltodextrine, 
Triglycerides, Talc, Titanium dioxide, 

Iron oxides)

MedPharma, 
spol.s.r.o

Çex 
respublikası 08.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Mammavit (tablet №30) adlı məhsul 
hamiləlik zamanı 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.

Manera Kids Şərbət 150 ml Fish oil - 1200 mg, Docosahexaenoic acid - 180 mg,  Eicosapentaenoic 
acid - 216 mg, Vitamin C - 30 mg, Vitamin E - 7.4 IU, Vitamin A - 1332 IU, 

Vitamin D3 - 100 IU, Folic acid - 50 mcg, Vitamin B12 - 0.7 mcg

Citric acid monohydrate, Potassium 
sorbate, Sodium benzoate, Raspberry 
flavor, Guar gum, Sucralose, Glucose, 

Polysorbate-80, Purified water

Maximum Sağlık 
Ürünleri San ve Tic 

Ltd Şti

Türkiyə 08.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Manera Kids (şərbət 150 ml) adlı məhsul omeqa-3 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 
dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə üzrə təlimat və qablaşmanın  “Bioloji fəallığa malik qida 
əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın  “Bioloji fəallığa malik 
qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər” (maddə 6) və 

«Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin qablaşdırılmasına dair tələblər» 
(maddə 5) bəndinə uyğun olaraq tərtib olunması zəruridir. Qablaşma 

üzərində göstərilən maddələrin miqdarının rəyə uyğun olaraq (tərkibə aid 
sənədə istinad olaraq) qeyd olunması zəruridir.

Manificare CelluSlim 
(Manifikea SeluSlim)

yerli istifadə 
üçün məhlul 5 ML

 Sh-oligopeptide-2  0.001%, Hydrogenated lecithin 0.1%, Sodium oleate 
0.2%, Glycine soja oil 0.2%, Glycerin 1%, Carnitine 1%, 

Phosphatidylcholine 5%, Gelidium cartilagineum extract 0.02%  

Water,  Sodium  dioxycholate,  Benzyl 
alcohol, Propylene glycol, 

Diethylhexanoate, Sodium hidroxide, 
Phenoxyethanol, Disodium edta 

SBS-MED İnfinity 
Cosmetics SAS Fransa 22.11.2018 Müsbət

Manificare CelluSlim (Manifikea SeluSlim) yerli istifadə üçün məhlul, 5 ml, 
flakonlarda N5 bədən dərisinidə selulitin korreksiyası üçün yerli istifadə 

olunan kosmetoloji vasitədir, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 
dərman vasitəsi deyil.

Maqniy B6 tablet 5 Magnesium - 48 mg, vitamin B6 - 0,84 mg
Köməkçi maddə (mikrokristalik 

sellüloz.maltodekstrin.nişasta.silisium 
dioksidi və kalsium stearat)

Evalar QSC Rusiya 01.11.2018
Xitam 
verilən 

müraciətlər

Maqosid Tablet 6 x 10 Glucosamine sulfate - 500 mg, Methylsulfonylmethane - 375 mg, 
Chondroitin sulfate - 100 mg, Sodium hyaluronate - 1.65 mg, 

Cholecalciferol - 400 IU, Zingiber officinale - 100 mg, Curcuma 
xanthorrhiza - 100 mg

Cellulose, Povidone, Egg yellow color, 
Magnesium stearate, Methacrylate 

copolymer

Nutrix Health Care Pakistan 22.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Maqosid (tablet, № 60) adlı məhsul 

dayaq-hərəkət sistemin fəaliyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

QEYD:İstifadə qaydaları rəyə uyğun olaraq göstərilsin.



Marisol sprey 50 ml Dəniz suyu-0.9 %, Benzalkonium xlorid-0.01 % Təmizlənmiş su Enensa DOO Serbiya 18.10.2018 Müsbət
Adı çəkilən məhsul burun boşluğunun gündəlik gigiyenası üçün tövsiyə 
olunan  tibbi vasitə olub,tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.

Mass Gainer 2.7 kg toz 2.7 kg

Protein 42 g, Calcium 896 mg, Magnesium 432 mg, Phosphate 416mg, 
Valine 4,9 g, Isoleucine 4,85 g, Threonine 6,2 g, Alanine 4,1 g, Histidine 

1,55 g, Phenilalanine 2,75 g, Arginine 2,3 g, Methionine 1,55 g, Glutamine 
14,65 g, Proline 4,85 g, Glycine 1,6 g, Serine 4,55 g, Cysteine 2,05 g, 

Tyrosine 2,6 g, Trytophan 1,2 g, Aspartic acid 9,15 g, Lysine 7,8 g

Maltodextrin, CMC, Tricalcium 
phosphate, Flavouring agent, Sweetener 

E-955
Hardcore Nutrition Yeni 

Zelandiya 21.09.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsulun tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 
aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim 

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

dərman vasitəsi deyil.

Master Mind Şərbət 100ml Bacopa Moniery-100 mq, Convolvulus Pluricalis-50 mg, Asparagus 
Recemosus-25 mg, Centella Asiatica-25 mg

sorbitol, purified üater, glycerin, cherry 
flavour

Nutraceutical&Cos
metics SRL Rumıniya 15.01.2019 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən MASTER MİND(şərbət,100 ml) məhsul  

l öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki, 
Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliynin Farmakoloji və 

Farmakopeya Ekspert Şurası tərəfindən 24.01.14 tarixində təstiq olunmuş 
”Təbii mənşəli preparatların dərman vasitələrinə aid olmasını 

müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının aparılmasına dair metodiki 
tövsiyələr”-ə əsasən  yuxarıda  adı çəkilən məhsul tərkibində   BFMQƏ- n 

tərkibində qadağan olunan bitkilərin siyahısından  olan Convolvulus 
pluricaulis bitkisi daxildir( bax əlavə 3)

Master Mind Şərbət 100 ml Bacopa Moniery - 100 mg, Asparagus Racemosus - 25 mg, Centella 
Asiatica - 25 mg, Lecithin - 50 mg(?)

purified water, glycerin, cherry flavour, 
sorbitol

Nutraceutical&Cos
metics SRL Rumıniya 11.03.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasənMaster Mind (şərbət, 100 ml) adlı 
məhsul   antioksidant təsirli, yorğunluğu aradan qaldıran, beyin qan 

dövranını və qisa müddətli yaddaşı 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.

Mastofit krem 50 qr

qliserin monostearat 3.5-5.5% , stearin turşusu 3.5-5.5%, lanolin 2.5-5%, 
Soya yağı 2.5-4.5%, donuz piyi 2.5-4%, qliserin 2.5-3.5%, Fukus ekstraktı 1-

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

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

Ayrıca qeyd edilməyib Evalar QSC Rusiya 25.10.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən MASTOFİT( krem, 50 qr)  adlı məhsul  
mastopatiya zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan  tibbi vasitə olub, 

tərkibi ilə istifadə göstərişlərinə əsasən  dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda məhsulun BFMQƏ-ə aid olmaması haqqında 
məlum atın ləğv edilm əsi zəruridir. B elə ki, B FM Q Ə-lər yalnız 

qida rasionunu zənginləşdirmək məqsədi ilə və yalnız "per os" yolu ilə 
qəbul edilə bilər.

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

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

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

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

Qeyd:  İdxal zamanı məhsulun üzərində olan informasiyaların Azərbaycan 
dilində də olması zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa bu seriya üçün 
stiker istifadə oluna bilər. İstifadə olunmuş stikerdəki məlumatların orginal 
qablaşmaya uyğun olaraq tam tərcümə olunması zəruridir (“bioloji fəallığa 

malik qida əlavəsi”, “dərman vasitəsi deyil” ifadələrinin “əks göstərişlər” 
bölməsinin əlavə olunması daxil olmaqla).

Maston Plus Kapsul 6x10 Indol 3 karbinol - 300mq,Yashil cay ekstrakti - 60mq,Izoflovin soya - 60 
mq,Selen - 150mkq  

Qarğıdalı nişastası (324mq), jelatin 
kapsullar (120mq)

Vega İlaç Koz.Gida 
İmalat 

San.Tic.Ltd.Şti
Türkiyə 07.01.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən MASTON PLUS(kapsul  N 60) adlı  

məhsul qadın reproduktiv orqan və töxumalarının patoloji proseslərinin   
kompleks müalicəsində və  profilaktikasında, estrogenlərin orqanizmdə 
tənzimləndirici kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda: "Xüsusiyyətləri" bəndini " reproduktiv orqan 
və töxumalarının patoloji proseslərinin   kompleks müalicəsində və  

profilaktikasında, estrogenlərin orqanizmdə tənzimləndirici kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ;" Əks göstərişlər və əlavə təsirlər" bəndində "xəstələr 
tərəfindən yaxşı qəbul olunur"  ifadəsinin ləğv olunması,. “Xəstəliklərin 

müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz”;“BFMQƏ normal qidalanmanı 
əvəz etm ir”ifadələrinin əlavə olunm ası zəruridir.

Maxi Day (Maksi Day) tablet (3x10)

Folic acid - 500 mcg, Biotin - 150 mcg, Copper - 1000 mcg, İodine - 140 
mcg, İron - 17 mg, Calcium - 100 mg, Magnesium - 150 mg, Selenium - 30 
mcg, Natural carotenoids mix - 2 mg, Vitamin B1 - 3mg, Vitamin B2 - 2 mg, 
Vitamin B3 - 20 mg, Vitamin B5 - 6 mg, Vitamin B6 - 6 mg, Vitamin B12 - 6 
mcg, Vitamin C - 70 mg, Vitamin D3 - 400IU, Vitamin E - 20 mg, Vitamin K - 

40 mcg, Zinc- 15 mg

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

Koç 
Pharmaceuticals 

Co.Ltd
Türkiyə 31.10.2018 Müsbət

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

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

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

istifadə göstərişinə əsasən dərman vasitəsi deyil. 

MaxiCa-D Tablet Calcium Carbonate - 800 mg, Magnesium sulfate - 200 mg, Zinc - 5 mg, 
Vitamin D3 - 400 I.U

Microcrystaline cellulose, Tri calcium 
Phosphate TCP, Magnesium salts

Zeyus Gida 
Takvieleri Karışım 

Ürünleri
Türkiyə 04.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş MaxiCa-D (tablet №60) 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. 



Maximuno Kapsul 1
Beta Glycan - 250 mg, Echinacea angustifolia (used part: root) extract - 
100 mg, Vitamin E 65 mg, Vitamin C 50 mg, Zinc 20 mg, Selenium 150 

mcg

Vegatabl oil, Gelatine
GH YİLDİZ İLAÇ 
VE KOZMETİK 

SANAYİ TİCARET 
LTD.ŞTİ.

Türkiyə 19.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Maximuno (kaspul,№30) adlı məhsul 
immun sistemi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman 

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

deyil.
Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda və 

qablaşma üzərində bitki mənşəli inqredientin beynəlxalq elmi latın dilində 
adının qeyd edilməsi zəruridir.

Maximuno Kapsul 1
Beta Glycan - 250 mg, Echinacea angustifolia (used part: root) extract - 
100 mg, Vitamin E 65 mg, Vitamin C 50 mg, Zinc 20 mg, Selenium 150 

mcg

Vegatabl oil, Gelatine
GH YİLDİZ İLAÇ 
VE KOZMETİK 

SANAYİ TİCARET 
LTD.ŞTİ.

Türkiyə 19.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Maximuno (kaspul,№30) adlı məhsul 
immun sistemi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman 

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

deyil.
Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda və 

qablaşma üzərində bitki mənşəli inqredientin beynəlxalq elmi latın dilində 
adının qeyd edilməsi zəruridir.

Maximuno (Maksimuno) Kapsul Beta Glycan 250 mg, Echinacea angustifolia (used part:herb) 100 mg, 
Vitamin E 65 mg, Vitamin C 50 mg, Zinc 20 mg, Selenium 200 mcg Vegatable oil, gelatine

GH YİLDİZ İLAÇ 
VE KOZMETİK 

SANAYİ TİCARET 
LTD.ŞTİ.

Türkiyə 01.02.2019 Mənfi

Ekspertizaya təqdim edilmiş Maximuno (kapsul, №30) adlı məhsul immun 
sistemi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan vasitə olub, tərkib və 
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir.Belə ki, məhsulun 

tərkibində olan Selen inqredienti gündəlik istehlakın yol verilən maximal 
istifadə həddini aşır (tövsiyə olunan miqdar 140-150 mkq).Bundan başqa, 
məhsulun tərkibində olan "Exinachea angustifolia" bitkisinin xammal kimi 
otundan istifadə olunduğu qeyd edilib.Lakin Avropa Dərman Agentliyinin 
tövsiyələrinə əsasən bu bitkinin xammal kimi kökündə istifadə olunması 
barədə məlumat qeyd edilib.Belə halda bitk xammalına dair monoqrafiya 

təqdim edilməsi zəruridir.Həmçinin,Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
istifadə üzrə təlimatda inqredientlərin Azərbaycan dilində tərcüməsi qeyd 

edilməyib.

MC-VİT Tablet 1

Beta Glycan - 150 mg, Vitamin A (retinol) – 9000 IU, Vitamin E (natural) – 
50 mg, Vitamin C (ascorbic acid) - 100 mg, Selenium – 100 mcg, Zinc (Zn) - 
25 mg, Manganese (Mn) – 5 mg, Magnesium (Mg) – 150 mg, Vitamin B1 – 

2 mg, Vitamin B6 – 5 mg

Microcyristalline Cellulose, Stearic Acid, 
Silica, Magnesium Stearate, 

Hydroxypropyl Methylcellulose

GH YİLDİZ İLAÇ 
VE KOZMETİK 

SANAYİ TİCARET 
LTD.ŞTİ.

Türkiyə 04.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş MC-VİT (tablet №60) 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 tərkiblə istifadə göstərişinə 

görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: İstifadə qaydasında istifadə yaş həddinin göstərilməsi zəruridir (14 
yaşdan yuxarı)

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

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

əsasən dərm an vasitəsi deyil.

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

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

Ekspertizaya təqdim olunmuş MD-KNEE N 10 adlı məhsul diz oynağının 
hərəkətinə kömək edən baryer effektə və lubrikant təsirə malik  tibbi 

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

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

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

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

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

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

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

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

deyil.
Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda terapevtik 

funksiya yazısının ləğv edilməsi zəruridir.

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

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

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

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

MD-Small Joints İnyeksiya üçün 
məhlul

2.0 ml Collagen-100 mcg, Viola-1mcg, Sodium chloride-0.9%, Water for injections-
q.s. 2 ml

Ayrıca qeyd edilməmişdir GUNA S.p.a., İtaliya 14.01.2020 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "MD-Small Joints, 10x2.0ml İnyeksiya üçün 
məhlul" adlı məhsul kiçik oynaqlarda və toxumalarda fizioloji 

deqenerasiyanı məhdudlaşdıraraq hərəkətə kömək edən tibbi vasitə olub, 
tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsi deyil.

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

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

dərm an vasitəsi deyil.

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

MD-Tissue İnyeksiya üçün 
məhlul

2.0 ml Collagen-100mcg, Ascorbic acid-0.2mcg, Magnesium gluconate-0.2mcg, 
Pyridoxine hydrochloride-0.2mcg, Riboflavin-0.2mcg, Thiamine 

hydrochloride-0.2mcg

Sodium chloride-0.9%, Water for 
injections q.s.-2 ml.

GUNA S.p.a., İtaliya 14.01.2020 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "MD-Tissue, 10x2.0ml İnyeksiya üçün 
məhlul" adlı məhsul oynaq və toxumalarda fizioloji deqenerasiyanı 
məhdudlaşdıraraq hərəkətə kömək edən tibbi vasitə olub, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsi deyil.



MedeoDerma 2ml inyeksiya üçün 
gel 2 ml Sodium hyaluronate - 20 mg Sodium chloride phosphate buffer Bloomage Freda 

Biopharm Co. Ltd
Çin Xalq 

Respublikası 05.09.2018 Müsbət
Adı çəkilən məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün 

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

Medese balzam 30 ml

sunflower seed - 44-46%, castor oil - 29-31 %, beeswax - 9-11%, olive oil - 
8-10 %, sesame oil - 1-3 %, sunflower seed oil (tozcuğun 
ekstraktı+tokoferol) -0,8-1,5 %, sunflower seed oil (balın 

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

extract) - 0,1-0,2 %, sandalwood oil - 0.04-0,05 %

ayrıca göstərilməyib
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 08.10.2018 Müsbət

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

istifadə göstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsi deyil.

Meganorm Şərbət 150ml Fish oil - 1800 mg, Omega - 3 - 500 mg, EPA - 216 mg, DHA - 180 mg, 
Vitamin E - 1 mcg

Palsgaard® CITREM  3302 (emulqator), 
limon turşusu monohidratı E330, qlükoza 

- fruktoza şərbəti, kalium sorbat E202, 
ksantan kitrəsi E415, limon 

dadlandırıcısı, kola dadlandırıcısı, su.

Biofaktor Sp.z.o.o Polşa 11.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Meganorm (şərbət 150ml) adlı məhsul 
omeqa-3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların 

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

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: qablaşma üzərində məhsulun istehsal tarixi göstərilməlidir
Megarit Kapsul 6 x 10 Omega-3 unsaturated fatty acids (EPA 360 mg, DHA 240 mg, other 

unsaturated fatty acids 100 mg)
Natural gelatin, Silicon dioxide Alisa İlaç Qida  

Kozmetik San. Tic. 
Ltd. Şti

Türkiyə 17.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Megarit (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.

Megartin toz 1 x 30
Glucosamine sulphate - 1500 mg, Methylsulphonylmethane (MSM) - 1000 
mg, Chondroitine sulphate - 500 mg, Collagen type  - 500 mg, Comarum 

extract - 500 mg, Harpagophytum procumbens extract - 600 mg
Oligofructose, Stevia, Oxycoccus Saşera-Med MMC Rusiya 29.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Megartin (toz, saşe N 30) adlı məhsul dayaq-
hərəkət sisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 

birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə 
dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Qablaşma eskizi və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda "istifadə qaydası" bəndində "18 yaşdan yuxarı 1 saşe gündə 1 
dəfə qəbul etmək" tövsiyəsinin qeyd edilməsi, Azərbaycan dilində tərtib 

edilmiş istifadə üzrə təlimatda köməkçi maddələrin qeyd edilməsi, "Bioloji 
aktiv əlavə"yazısının "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz 

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

qidalanmanı əvəz etmir”; “Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya 
dərman istifadəsi zamanı həkimlə  məsləhətləşin” yazılarının qeyd 

edilməsi zəruridir.

Megartin toz 1 x 30
Glucosamine sulphate - 1500 mg, Methylsulphonylmethane (MSM) - 1000 
mg, Chondroitine sulphate - 500 mg, Collagen type  - 500 mg, Comarum 

extract - 500 mg, Harpagophytum procumbens extract - 600 mg
Oligofructose, Stevia, Oxycoccus Saşera-Med MMC Rusiya 29.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Megartin (toz, saşe N 30) adlı məhsul dayaq-
hərəkət sisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 

birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə 
dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Qablaşma eskizi və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda "istifadə qaydası" bəndində "18 yaşdan yuxarı 1 saşe gündə 1 
dəfə qəbul etmək" tövsiyəsinin qeyd edilməsi, Azərbaycan dilində tərtib 

edilmiş istifadə üzrə təlimatda köməkçi maddələrin qeyd edilməsi, "Bioloji 
aktiv əlavə"yazısının "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz 

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

qidalanmanı əvəz etmir”; “Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya 
dərman istifadəsi zamanı həkimlə  məsləhətləşin” yazılarının qeyd 

edilməsi zəruridir.

Megasils Adaçayı sorma tablet (2 x 12) Mentol - 0.51%, Sage oil - 0.10% Sugar, Glucose, Food colours İNDO Trade 
International Hindistan 14.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Megasils Adaçayı (tablet №24) adlı məhsul 
boğaz ağrısı və öskürək 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 dərm an vasitəsi deyil 

Qeyd: İstifadə yaş həddinin dəyişdirilm əsi zəruridir (18 yaşdan yuxarı)

Megasils Adaçayı + Mentol sorma tablet (2 x 12) Menthol - 0.51%, Sage oil - 0.10% Sugar, Glucose, Food colours, Citric acid İNDO Trade 
International Hindistan 14.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Megasils Adaçayı + Mentol (tablet №24) 
adlı məhsul boğaz ağrısı və öskürək 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 dərm an vasitəsi deyil .

Qeyd: İstifadə yaş həddinin dəyişdirilməsi zəruridir (18 yaşdan yuxarı)

Megasils Bal + Limon sorma tablet (2 x 12)  Menthol - 0.51%, Honey - 0.14%, Lemon extract - 0.10% Sugar, Glucose, Food colours İNDO Trade 
International Hindistan 14.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Megasils Bal + Limon (tablet №24) adlı 
məhsul boğaz ağrısı və öskürək 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



Megasils Mentol + Exineziya sorma tablet (2 x 12) Menthol - 0.51%, Echinacea extract - 0.19% Sugar, Glucose, Food colours İNDO Trade 
International Hindistan 14.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Megasils Mentol + Exineziya (tablet №24) 
adlı məhsul boğaz ağrısı və öskürək 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 dərm an vasitəsi deyil

Qeyd: "Echinacea" bitkisinin Azərbaydan dilində düzgün yazılış forması 
"Exinasea"-dır.

Megatron Tablet 3 x 10 Magnesium citrate (eq.to Mg 100 mg) - 881.91 mg, Vitamin B6 (as 
Pyridoxine HCL) - 6 mg

Starch, Microcrystalline cellulose, 
Polyvinylpyrrolidone, Opadry white, 
Croscarmellose sodium, Magnesium 

stearate, Silicon dioxide, Ethyl alcohol, 
Deionized water

Vefa İlaç San. ve 
Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 22.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Megatron (tablet, N 30)adlı  məhsul Maqnezium və B6 

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

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

Megatron Tablet 3x10 Magnesium citrate (eq.to Mg 100 mg) 881,91 mg, Vitamin B6 (Pyridoxine 
HCl) 6 mg

Starch, microcrystalline cellulose, 
polyvinylpyrrolidone, opadry white, 

croscarmellose sodium, magnesium 
stearate, silicon dioxide, ethyl alcohol, 

deionized water

Vefa İlaç San. ve 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 31.01.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Megatron (tablet, N 30)adlı  məhsul B 6 
vitaminin və Mg mineralının əlavə mənbəyi  kimi tövsiyə olunan  BFMQƏ 

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

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda "istifadə qaydası" bəndi "14 yaşdan yuxarı  
uşaqlar və böyüklər:1 kapsul gündə 1dəfə yeməkdən sonra" kimi korrektə 

olunsun.
Megvitab Tablet 6 x 10 Magnesium citrate - 400 mg, Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) - 5 

mg, Vitamin B12 - 2.5 mcg
Microcrystalline cellulose, Magnesium 

stearate, PVP, Silicon dioxide, 
Cornstarch, Maltodextrin

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 14.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Megvitab (tablet, №60) adlı məhsul maqnezium 

mineralının, B6 və B12 vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

Melac-B6 (Melak-B6) Kapsul 3 Maqnezium laktat-280 mq,Melissa-100 mq,Vitamin B6-7 mq Maqnezium stearat,Soya və soya 
mənşəli məhsullar

Vega İlaç Koz.Gida 
İmalat 

San.Tic.Ltd.Şti
Türkiyə 18.03.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlər

Ekspertizanın bir qismi laboratoriya sınaqlarından ibarət idi və  müəyyən 
olmuşdur ki, məhsulun tərkib haqqında qablaşmanın, istifadə üzrə 
təlimatın üzərində göstərilən miqdarlar spesifikasiyada göstərilən 

miqdarlara uyğun gəlm ir. H ər üç sənəddə ayrı-ayrı rəqəm lər göstərilib;

-istehsalçı tərəfindən məhsulun tərkibinə dair təqdim olunmuş sənəddə   
bədrənc bitkisinin elmi adı,  istifadə olunan xammal( kok, ot, çiçək və d.), 

onun nə formada istifadəsi(ekstrakt. toz və s.)  və bu formanın hansi 
bioloji fəal maddəyə görə standartlaşdırılması göstərilməyib( bu səbəbdən 

həmin inqredientin dozasının BFMQƏ-ə uyğun olunmasını təyin etmək 
mümkün deyil);

-Maqnezium laktat inqredientinin neçə mg  magneziuma müvafiq olması 
göstərilm əyib;

-İstifadə üzrə təlimatda məhsulun 1-2 dəfə qəbulu tövsiyə olunur və  
məhsul 2 dəfə gündə qəbul olunduğu halda   B6 vitamin inqredientinin 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddi aşır, bu da BFMQƏ-lərin 

tərkiblərinə uyğun deyil;
- İstifadə üzrə təlimatda “farmakoloji xüsusiyyətlər”in ləğv olunması 

zəruridir. B elə ki. B FM Q Ə-lər bu xüsusiyyətə malik deyil.

Melamaq Daxilə qəbulu 
üçün  məhlul-

damcı

50 ml Melatonin - 1 mg, Glycine - 100 mg, Magnesium citrate - 50 mg, Vitamin 
B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1.4 mg

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

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 17.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasənMelamaq (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 50 ml) adlı 

məhsul MSS-nin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: a) Yaş həddi və doza rəyə uyğun olaraq göstərilm əlidir.

b) Məhsul hamilələrə tövsiyə olunmadığı üçün istifadə üzrə təlimatdan 
hamilələrlə bağlı göstəriş və məlumatların götürülməsi zəruridir.

Melaxamine-L Kapsul (2x15) Melatonine - 1 mg, L - glycine - 200 mg, Hawthorn (Crataegus) - 100 mg Magnesium Stearate, Microcellulose, 
Maltodextrin 

Grand Medical 
Poland Sp. z o.o. Polşa 12.03.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Melaxamine-L (kapsul  N 30) adlı 
məhsul yuxuya getmə prosesini 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.

Melaxamine-L Kapsul (2x15) Melatonine - 1 mg, L - glycine - 200 mg, Hawthorn (Crataegus) - 100 mg Magnesium Stearate, Microcellulose, 
Maltodextrin 

Grand Medical 
Poland Sp. z o.o. Polşa 12.03.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Melaxamine-L (kapsul  N 30) adlı 
məhsul yuxuya getmə prosesini 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.



Memor Şərbət 150 ml Ginkgo Biloba - 5 mg, Magnesium Lactate - 9,8 mg, Zinc - 0,7 mg, Vitamin 
B6 - 0,06 mg

Destelize water, Orange aroma, Guar 
Gum, Sucralose, Potasyum sorbat, 

Sodium benzoat 

Bereket İlac 
Kozmetik San. 

Tic.A.Ş
Türkiyə 19.03.2019 Müsbət

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

beyin qan dövranını yaxşılaşdırılması üçün tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

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

Qeyd:İstifadə üzrə təlimat və qablaşdırmada "Xəbərdarlıq"  bəndində 
sonuncu cumlə Azərbaycan dilində olmadığı üçün ləğv olunsun; 
Qablaşdırma dəyişilsin, belə ki, böyüklər üçün nəzərdə tutulmuş 

məhsulların qablaşdırmasında uşaqlar üçün nəzərdə tutulduğunu göstərən 
şəkil, rəsm  və ifadə verilə bilm əz.

İstifadə üzrə təlimatda "Doza və istifadə qaydası" bəndi "18 yaş və yuxarı: 
20 ml gündə 1 dəfə yeməkdən əvvəl" kimi korrektə olunsun, "buraxılış 

forması" bəndi "flakonda 150 ml şərbət" kimi  korrektə olunsun.

Mens Box kapsul

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

Qemolen 45 mq, Jenşen 
ekstraktı 10 mq, Dehidratlaşdırılmış maral qanı 5 mq.Elemvitals.Zinc with 
Siberian herbs (kap/470 mq) tərkibi: Exinaseya ekstraktı 102 mq, Aserola 

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

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

mq, Yoximbe ekstraktı 70 mq, Levzey ekstraktı 10 mq

Qeyd edilməyib
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 03.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Mens box məhsulu kişilərdə immun sistemi 
möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan 
təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi 

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

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

üzrə təlim atda  köm əkçi m addələrin göstərilm əsi zəruriridir.

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

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

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

Zeyus Gida 
Takvieleri Karışım 

Ürünleri
Türkiyə 15.10.2018 Müsbət

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

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

Mersi Kapsul (3 x 10)
lcariin (Epimedium root dry extract) - 250 mg, Ceratonia siliqua extract - 
300 mg, Panax ginseng extract - 180 mg, Ferula communis extract - 170 

mg 

Cornstarch, Natural gelatin capsules, 
Microcrystalline cellulose

İmhotep İlaç 
Kozmetik ve Gida 

Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 27.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Mersi (kapsul №30) adlı məhsul kişilərdə 
cinsi zəiflik zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

Mersi Kapsul (3 x 10)
lcariin (Epimedium root dry extract) - 250 mg, Ceratonia siliqua extract - 
300 mg, Panax ginseng extract - 180 mg, Ferula communis extract - 170 

mg 

Cornstarch, Natural gelatin capsules, 
Microcrystalline cellulose

İmhotep İlaç 
Kozmetik ve Gida 

Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 27.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Mersi (kapsul №30) adlı məhsul kişilərdə 
cinsi zəiflik zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

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

Mersil Kapsul 2 x 15 Magnesium citrate – 375 mg, Vitamin B6 (as pirydoxine hydrochloride) – 
1.40 mg, Folic acid – 0.20 mg

White, hard bovine gelatine  capsule 
shell; Magnesium stearate

Grand Medical 
Poland Sp. z o.o.

Polşa 21.01.2020 Xitam 
verilən 

müraciətlər


  “Grand Medical” tərəfindən  14.11.2019-ci il tarixli məktubuna cavab 

olaraq bildiririk ki, Polşanın “Grand Medical Poland Sp. z o.o.” şirkətinin 
istehsalı olan 0810118 seriyalı Mersil (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: 0.55432 q/kaps (0.44178 -- 0.51342 q); tərkibi: 0.45052 q/kaps 

(0.35298 -- 0.41022 q/kaps) -- NS-də verilən lim itlərə uyğun deyildir.

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

baxımından  onun istifadəsi m əqsədəuyğun hesab olunm ur.

Merz Spezial Beaty dragees draje 1

Vitamin C - 60 mg, Vitamin B3 - 15 mg, Vitamin E -  10 mg, Vitamin B6 - 
1,60 mg, Vitamin B2 - 1,30 mg, Vitamin B1 - 1,20 mg, Vitamin B12 - 1,0 

mcg, Vitamin A  acetat - 0,40 mg, folic acid - 0,20 mg, Biotin - 0,03 mg, toz 
şəklində soya zülalları - 25 mg (sistein - 0,275 mg, methionin - 0,275 mg), 
pantothenic acid - 4 mg, zinc oxide - 2,50 mg, ferrium famarate - 2,50 mg

lactose monohydrate, microcrystalline 
cellulose, light magnesium oxide, 

povidone, magnesium stearate, highly 
dispersed silicon dioxide;

shell: sucrose, talc, titanium (IV) dioxide, 
acacia resin, shellac, TS starch syrup, 

polysorbate 80, carnauba wax, bleached 
wax (cera Alba), sikovit red dye 30 

(E172), blue dye ZL T2 (E132).

Merz Farma 
GmbH&Co. KgaA Almaniya 19.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Merz Spezial Beaty dragees (draje №60) 
adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 

birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadəl göstərişinə 
görə dərm an vasitəsi deyil.

Meso Eye C71 inyeksiya üçün 
gel 1ml Sodium Hyaluronate 4 mg/ml, peptides, oligopeptides, vitamins, 

microelements, amino acids, nucleic acids etc.

Water, Butylene Glycol, Sodium 
Chloride, Potassium Chloride, Sodium 

Phosphate
BNC Korea İNC Cənubi 

Koreya 12.02.2019 Müsbət

Meso Eye C71, inyeksiya üçün gel, 1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş şprisdə 
№1, kosmetoloqiyada göz ətrafı dərinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan 
tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.

Meso-Genesis BP3TM məhlul 5mlx10 Hyaluronic acid, peptides, oligopeptides, vitamins,  amino acids etc.

Water, Butylene Glycol, 
Phenoxyethanol, Disodium EDTA, 

Hydrochloric Acid, Sodium Chloride, 
Sodium Hydroxide

Skin Tech Pharma 
Group S.L. İspaniya 12.02.2019 Müsbət

Meso- Genesis  BP3, inyeksiya üçün məhlul, 5 ml, ampullarda №10, saç 
tökülməsinə qarşı tövsiyyə olunan kosmetik vasitələrə aid olub, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

MesoSculpt C71TM inyeksiya üçün 
gel 1ml Sodium Hyaluronate 4 mg/ml, peptides, oligopeptides, vitamins, 

microelements, amino acids, nucleic acids etc.
Water, Polysorbate 80, Sodium Chloride, 
Potassium Chloride, Sodium Phosphate BNC Korea,İNC Cənubi 

Koreya 12.02.2019 Müsbət

Meso Sculpt C71, inyeksiya üçün gel, 1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş 
şprisdə №1, kosmetoloqiyada üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə 

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



Meso-Wharton P199TM inyeksiya üçün 
gel 1.5ml

Hyaluronic acid 1.5%, peptides, oligopeptides, vitamins, microelements, 
amino acids, nucleic acids etc. Water, Sodium Phosphate, Potassium 

Chloride BNC Korea,İNC Cənubi 
Koreya 12.02.2019 Müsbət

Meso Wharton P199, inyeksiya üçün gel, 1.5 ml, əvvəlcədən doldurulmuş 
şprisdə №1, kosmetoloqiyada üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə 

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

Meso-Xanthin F199TM inyeksiya üçün 
gel 1.5ml Hyaluronic acid 1.5%, peptides, oligopeptides, vitamins, amino 

acids,nucleic acids etc. Water BNC Korea,İNC Cənubi 
Koreya 12.02.2019 Müsbət

Meso Xanthin F199, inyeksiya üçün gel, 1.5 ml, əvvəlcədən doldurulmuş 
şprisdə №1, kosmetoloqiyada üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə 

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

Metabolin Kapsul 3 x 10 L- carnitine - tartrate - 500 mg, Zinc 2 mg, Chromium 25 mcg
Dicalcium phosphate, Magnesium 

stearate, Silicon dioxide, Gelatin, Iron 
oxide, Titanium dioxide

Fortex Nutraceutical 
LTD Bolqarıstan 28.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Metabolin (kapsul №30) adlı məhsul 
metabolik prosesləri  tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik 

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

Qeyd: Qablaşdırma üzərində xarici dildə olan yazıların Azərbaycan dilində 
qeyd edilməsi və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 
"Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı 

həkim lə m əsləhətləşin”yazısının qeyd edilm əsi zəruridir.

Metornit toz 1
Lesitin  1000 mq;L-ornitin L-aspartat  800 mq;Qlutation  500 mq;Metionin  

500 mq;Ənginar (Artişok) eks.  300 mq;Ala qanqal (S ilimarin) eks. 150 mq. Qaragilə konsentratı, stevia ekstraktı, 
oliqofruktoza Saşera-Med MMC Rusiya 28.03.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Metornit(toz, saşe  N 30) adlı məhsul 

müxtəlif mənşəli qaraciyər xəstəliklərinin profilaktika və kompleks 
müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda  oliqofruktoza köməkşi maddə kimi  qeyd 
olunsun.Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda və qablaşdırmada köməkçi maddələr  

hamısı göstərilsin, istehsalçının təqdim  etdiyi sənədə uyğun olaraq.

İstifadə üzrə təlimatda "Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə 
bilməz”; “Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı keçməyin”;“BFMQƏ normal 

qidalanmanı əvəz etmir”;“Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya 
dərm an istifadəsi zam anı həkim lə m əsləhətləşin” ifadələrini əlavə olunsun

Metornit toz 1
Lesitin  1000 mq;L-ornitin L-aspartat  800 mq;Qlutation  500 mq;Metionin  

500 mq;Ənginar (Artişok) eks.  300 mq;Ala qanqal (S ilimarin) eks. 150 mq. Qaragilə konsentratı, stevia ekstraktı, 
oliqofruktoza Saşera-Med MMC Rusiya 28.03.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Metornit(toz, saşe  N 30) adlı məhsul 

müxtəlif mənşəli qaraciyər xəstəliklərinin profilaktika və kompleks 
müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda  oliqofruktoza köməkşi maddə kimi  qeyd 
olunsun.Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda və qablaşdırmada köməkçi maddələr  

hamısı göstərilsin, istehsalçının təqdim  etdiyi sənədə uyğun olaraq.

İstifadə üzrə təlimatda "Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə 
bilməz”; “Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı keçməyin”;“BFMQƏ normal 

qidalanmanı əvəz etmir”;“Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya 
dərm an istifadəsi zam anı həkim lə m əsləhətləşin” ifadələrini əlavə olunsun

Micronized Creatine Powder toz 300 q Creatine monohydrate - 5 g - Optimum Nutrition ABŞ 01.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Micronized Creatine Powder (toz 300 q) adlı 
məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək 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

Migliorin kapsul (15x3)

soya seed oil - 270,1 mg, extracts  millet (Panicum miliaceum) seeds - 220 
mg, wheat-germ oil - 200 mg, L-cystine - 200 mg, soya-seed oil partial 

hydrogenate - 110,9 mg, L-methionine - 100 mg, yellow wax - 44 mg, d.e 
from Horsetail (Equisetum arvense) - 40 mg, lecithin from soya - 20 mg, 

hydrolyzed keratin - 10 mg, pantothenate acid - 6,5 mg

disdilled water, titanium dioxide, food 
gelatine (glycerin, ion oxide) Cosval S.P.A İtaliya 06.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Migliorin (kapsul №45) adlı məhsul saçların 
sağlamlığı 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:  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

Milgamma krem krem 45 ml Urea 10 g Polyethylenglycol 300, polyethylenglycol 
1500 

Worwag Pharma 
GmbH&Co KG Almaniya 19.11.2018 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş  Milqamma ( krem,  45 ml) adlı məhsul ayaq 
dərisinin qulluğu üçün tövsiyə olunan vasitə olub, öz tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə  əsasən dərman vasitəsidir.Belə ki, Azərbaycan 
Respublikası Dərman Vasitələrinin Dövlət Qeydiyyatında eyni tərkibli və 

istifadə göstərişi eyni olan dərman vasitəsi mövcudur. Lakin, təqdim 
olunan səndələrə əsasən məhsul istehsalçı ölkədə və bir neçə ölkədə 

kosmetik vasitə kimi qeydiyatdan keçdiyi üçün istisna hal kimi  məqsədə 
uyğun hesab etdiyiniz halda 18G119 seriyalı 1000 ədəd Milqamma krem 

45 ml adlı məhsulun birdəfəlik idxalına etiraz etmirik.

Milgamma krem Krem 45 ml Urea 10 g Polyethylenglycol 300, polyethylenglycol 
1500 

Worwag Pharma 
GmbH&Co KG Almaniya 15.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş  Milqamma ( krem,  45 ml) adlı məhsul ayaq 
dərisinin qulluğu üçün tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, öz tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə  əsasən dərman vasitəsi deyil.Qeyd: Məhsulun 
istehsalçı ölkədə və bir neçə ölkədə kosmetik vasitə kimi qeydiyatdan 

keçdiyinə dair sənəd təqdim edildiyi üçün tərəfimizdən öncə verilmiş rəy 
dəyişdirilmişdir.



Mineral Complex Kapsul
Potassium 1200 mg,Calcium 800 mg, Magnesium 376 mg, İron 14 mg, 
Zinc 10 mg, Manganese 2 mg, Copper 1 mg, İodine 150 mcg, Selenium 

55.2 mcg, Chromium 40 mcg

 Magnesium stearate, silicon dioxide, 
tricalcium phosphate 

İronMaxx Nutrition 
GmbH Almaniya 28.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş  Mineral Complex (kapsul, №130) adlı 
məhsul idmançılar üçün vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən 
dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici 

inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə 
həddini  aşmır. Qeyd:qablaşma üzərində  xarici dildə olan yazıların 

Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi zəruridir.
Miofibrin Kapsul 2 x 15 Indol-3 carbinol - 300 mg, Epigallocatechin-3-gallate - 220 mg Gelatine, Microcrystalline cellulose, 

Colloidal silicon dioxide, Talc
Bereket İlac 

Kozmetik San. 
Tic.A.Ş

Türkiyə 08.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən MİOFİBRİN(kapsul № 30) adlı məhsul 

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

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşdırmada tərkib rəyə uyğun olararaq qeyd olunsun.


Miofibrin Kapsul 2 Bereket İlac 
Kozmetik San. 

Tic.A.Ş

Türkiyə 14.01.2020 Xitam 
verilən 

müraciətlər

MioKar Plus Kapsul 3 x 10 L-carnitine-L-tartrate - 500 mg, Quercetine - 150 mg, Coenzyme Q10 - 60 
mg

Magnesium stearate, Microcrystalline 
cellulose, Colloidal silicon dioxide, 

Gelatin

Met Line Gida 
Kozmetik İlaç 

Medikal  Ve İthalat 
İhracat Ticaret Ltd. 

Şti

Türkiyə 16.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən MioKar Plus (kapsul №30) adlı məhsul metabolik 

prossesləri tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

Mito Help Tablet 3 x 10 L - carnitine - 350 mg, Coenzyme Q10 - 30 mg, Vitamin E - 50 mg, Vitamin 
B6 (Pyridoxine) - 1 mg

Microcrystalline cellulose, Gum arabic, 
Magnesium stearate

Bereket İlac 
Kozmetik San. 

Tic.A.Ş

Türkiyə 29.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Mito Help (tablet, №30) adlı məhsul metabolik 
prossesləri tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

dərm an vasitəsi deyil.

Monalisa lidocaine ultra type iny/m 1 ml Hyaluronic acid 24%, Lidocaine HCL 0.3% Phosphate buffered saline, 1-4 
butenediol diglycidyl ether GENOSS Co Ltd Cənubi 

Koreya 12.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən MONOLİSA ULTRA TYPE ( filler  1,0 

ml N 1 )adlı  məhsul  dərinin korreksiyası üçün tövsiyə olunan  kosmetoloji 
tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi 

deyil.

Monalisa mild type iny/m 1 ml Hyaluronic acid 2% Phosphate buffered saline, 1-4 
butenediol diglycidyl ether GENOSS Co Ltd Cənubi 

Koreya 12.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən MONOLİSA MİLD TYPE ( filler  1,0 ml 
N 1 )adlı  məhsul  dərinin korreksiyası üçün tövsiyə olunan  kosmetoloji 
tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi 

deyil.

Montana Tablet 3x10 Magnesium oxide - 300 mg, vitamin B6 - 5 mg, Kalium iodine - 200 mcg gum arabic, micronized cellulose, 
maltodextrin

Vega İlaç Koz.Gida 
İmalat 

San.Tic.Ltd.Şti
Türkiyə 04.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Montana (tablet №30) adlı məhsul 
maqnezium və yodun 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. 

Montevit Şərbət 150ml

Vitamin A 1200 İU, Vitamin B1 0,8 mg, Vitamin B2 0,6 mg, Vitamin B3 10 
mg, Vitamin B5 2 mg, Vitamin B6 0,6 mg, Vitamin B12 1,5 mcg, Vitamin C 
50 mg, Vitamin D 400 İU, Vitamin E 8 mg, Biotin 15 mcg, Zinc sulphate 5 

mg, Folic acid 200 mcg, Potassium iodide 120 mcg, Chromium sulphate 15 
mcg, Manganese sulphate 1.5 mg, Sodium molybdate 22 mcg, Sodium 

selenite 45 mcg, Calcium 100 mg, Lecithin 10 mg

Deionized water, glycerin, banana 
flavours, xanthan gum, caramel 

colouring, sodium benzoate

Maximum Sağlık 
Ürünleri Ltd Türkiyə 04.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Montevit (şərbət, 150 ml) adlı məhsul 
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub,tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə 
ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları 

istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini  aşmır.

Moralong Kapsul 1 Silybum marianum – 115 mg, Cynara L.- 200 mg, Helichrysum – 50 mg, 
Taraxacum officinale – 20 mg, Vitamin B9 (folic acid) – 6 mg, Vitamin E – 

10 mg

Gelatin, Magnesium stearate, 
Microcrystalline cellulose, Silicone 

dioxide

GH YİLDİZ İLAÇ 
VE KOZMETİK 

SANAYİ TİCARET 
LTD.ŞTİ.

Türkiyə 14.01.2020 Mənfi Ekspertizaya təqdim olunmuş Nutraxin Moralong  (kapsul №30) adlı 
məhsul qaraciyərin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
məhsull olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. 

Belə ki,məhsulun tərkibində olan fol turşusunun  miqdarı gündəlik 
istehlakın yuxarı yol verilən həddindən yüksəkdir. (böyüklər üçün fol 
turşusunun gündəlik istehsakın yuxarı yol verilən həddi 600 m kq-dır)

Morrinol böyüklər üçün Sprey 70 ml Sea salt 0.9 % Purified water Beauty and Health 
Ltd Ukrayna 06.03.2019 Müsbət

Morrinol böyüklər üçün, sprey 70 ml, flakonda N1, burun boşluğunun 
qiqiyenası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Morrinol uşaqlar üçün Sprey 70 ml Sea salt 0.7 % Purified water Beauty and Health 
Ltd Ukrayna 06.03.2019 Müsbət

Morrinol uşaqlar üçün, sprey 70 ml, flakonda N1, burun boşluğunun 
qiqiyenası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Moviment Daxilə qəbul 
edilən məhlul 15ml Xolekalsiferol 50 000 BV (1 ml-də 30 damcı, 1 damcıda 110 BV vitamin D3 

)
Günabaxanın tumunun yağı, 

Butilhidroksi anisol (BHA)

Koç 
Pharmaceuticals 

Co.Ltd
Türkiyə 17.01.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Moviment( daxilə qəbul üçün məhlul,15 
ml) adlı  məhsul   D vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan  BFMQƏ 

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

dərm an vasitəsi deyil.



Mukavit-Th şərbət 150 ML Adi kəklikotu yarpaqlarının ekstraktı-1.25 mq

deionlaşdırılmış su 4.90 ML. qliserin-75 
mkg, Morug aromatizatoru-10 mkq, 
suvaşqanlıgı artıran maddə(ksantan 

kitrəsi-20 mkq, Natrium benzoat-10 mkq, 
Mentol-0.15 mkq, Limon turşusu-55 mkq 

,Natrium saxarat-3.33 mg

Maximum Sağlık 
Ürünleri  Sanayi ve 

Ticaret Limited 
Şirkəti

Türkiyə 22.11.2018
Xitam 
verilən 

müraciətlər

Ç q  ş       
olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Maximum Sağlık Ürünleri  Sanayi ve Ticaret 
Limited Şirkəti”  istehsalı olan MT18275 seriyalı Mukavit-Th (şərbət 150 ml 

№1) 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 məhsulun həcmi istehsalçı tərəfindən 
təqdim edilən normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir. Belə ki, 
laboratoriya sınaqları zamanı məhlulun ph göstəricisi 4,41 olaraq aşkar 

edilmişdir (istehsalçı tərəfindən təqdim edilmiş sənədlərə görə 4,5-5 
olmalıdır). Həmçinin istehsalçının BFMQƏ-nin tərkibində genetik 

modifikasiya olunmuş məhsulların və nanomaterialların, hormonların, 
pestisidlərin, həmçinin narkotik vasitələr, psixotrop maddələr və onların 
prekursorları, güclü təsir edən və zəhərli maddələrin və Beynəlxalq Anti-

Dopinq Agentliyinin qüvvədə olan siyahısı ilə müəyyən olunan dopinq 
maddələrinin olmaması haqqında təsdiqedici sənədi təqdim olunmamışdır. 
Qablaşma üzərində məhsulun 5 ml miqdarında 1,25 mq Thymus vulgaris 
bitkinin ekstraktı olduğu göstərilsə də, tərkibə dair sənəddə bu informasiya 

göstərilm əm işdir.

Göstərilən uyğunsuzluğu 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 olunm ur. 

Uyğunsuzluğun səbəbləri araşdırıldıqdan sonra ekspertiza rəyinin alınması 
üçün Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 
287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 

ekspertizadan keçirilməsi” Qaydalarına uyğun olaraq yenidən Analitik 
Ekspertiza Mərkəzinə m üraciət edə bilərsiniz. 



Mukavit-Th Şərbət 120 ml Linden (Tilia cordata) flowers extract - 200 mg, Althea officinalis root 
extract - 100 mg, Thymus vulgaris herb extract - 100 mg

Xanthan gum, Potassium sorbate, 
Glycerol, Sucralose, Citric acid, Purified 

water

Koç 
Pharmaceuticals 

Co.Ltd
Türkiyə 29.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Mukovit (şərbət, 120 ml) adlı məhsul kəskin 
və xroniki respirator xəstəliklərin müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə 

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

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

Mukomax Şərbət 150 ml Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 22.01.2020 Xitam 
verilən 

müraciətlər

  “ATİ Pharma MMC” tərəfindən  05.12.2019-ci il tarixli məktubuna cavab 
olaraq bildiririk ki, Türkiyənın “Alisa İlaç Qida  Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti.” 
şirkətinin istehsalı olan MK 00307  seriyalı Mukomax (şərbət 150 ml) adlı 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək 
məqsədi ilə müvafiq ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini 
təşkil edən laboratoriya analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim 

olunmuş məhsulda bəzi göstəricilər istehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş 
normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir. 

Məhlulun həcm i: 133.0m l (140-160m l)  U Y Ğ U N  D E Y İL

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

baxımından  onun istifadəsi m əqsədəuyğun hesab olunm ur.

Mulikan Şərbət 150 ml Beta-1.3/1.6 D-Glucan - 120 mg, Propolis - 100 mg, Selenium - 10 mcg, 
Zinc sulphate - 5 mg, Vitamin C - 30 mg, L-arginine - 100 mg, L-glutamine - 

50 mg

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

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 17.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən MULİKAN(şərbət, 150 ml) adlı məhsul  

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

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşmanın üzərində tərkib rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Multifolico DHA (Multifoliko 
DHT) Kapsul 4 x 15

Qırmızı kapsul tərkibi: Omega 3 oil 70 DHA (DHA - 315 mg ) - 500 mg, 
Lutein oil 20 % (Lutein - 10 mg) - 50 mg, Bacillus coagulans 100 mld/g - 20 
mg. Çəhrayı kapsul tərkibi: Vitamin C - 100 mg, Niacin - 22 mg, Vitamin E - 

12 mg, Vitamin B5 - 6 mg, Vitamin B2 - 1.7 mg, Vitamin B6 - 1.9 mg, 
Vitamin B1 - 1.4 mg, Folic Acid - 400 mcg, Biotin - 35 mcg, Vitamin - D3 15 
mcg, Vitamin B12 - 2.5 mcg, İron - 27 mg, Zinc - 11 mg, Manganese - 2.5 

mg, Copper - 1.2 mg, İodine - 220 mcg

Sunflower lecithin, Sunflower oil, 
Glyceryl monostearate, Gelatine, 

Glycerin, E 172 red iron oxide, E 172 
black iron oxide, E 120 carmine red,  E 

133 brilliant blu

LJ Pharma srl İtaliya 12.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Multifolico DHA (kapsul № 4x15 kapsul) adlı 
məhsul omeqa-3 yağ turşularının, vitamin və mineralların əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin 
gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini 

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

Qeyd1: Qablaşdırma üzərində xarici dildə olan yazıların stikerə uyğun 
olaraq Azərbaycan dilində qeyd edilməsi, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 

istifadə üzrə təlimatda "istifadə qaydası" bəndində "14 yaşdan yuxarı 1 
qırmızı və 1 bənövşəyi kapsul gündə 1 dəfə qəbul etmək" tövsiyəsinə 
korrektə edilməsi və "əks göstərişlər" bəndinin qeyd edilməsi zəruridir.

Multipack Sport Day - Night 
Formula Kapsul (2 x 30)

White capsul: Vitamin C – 300 mg, Niacin – 36 mg, Pantothenic acid – 26 
mg, Vitamin B6 – 23.4 mg, Riboflavin – 21.4 mg, Thiamine – 21.1 mg, 
Vitamin E – 12 mg, Folic acid – 0.360 mg, Vitamin B12 – 0.0225 mg, 

Guarana extract – 200 mg (22% caffeine), Citrus bioflavonoids extract from 
Bitter orange – 100 mg (50% hesperidin), Korean ginseng extract – 50 mg 

(10 % ginsenosides), American ginseng extract – 50 mg (5%  
ginsenosides), Coenzyme Q10  - 10 mg, Black capsul: Magnesium – 187.5 

mg, Zinc – 15 mg, İron – 14 mg, Manganase – 2 mg, Copper – 1 mg, 
İodine – 0.15 mg, Selenium – 0.055 mg, Molybdenum - 0.05 mg, 

Chromium – 0.04 mg, Gamma-aminobutyric acid – 300 mg, L-theanine – 
100 mg, L-tryptophan – 100 mg

Maltodextrin, Magnesium salts of fatty 
acids

TREC NUTRITION 
Sp. z o.o., Polşa 06.03.2019 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Multipack Sport Day - Night Formula 
(kapsul №60 ) adlı məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi 

tövsiyə olunan məhsul olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsidir. Belə ki,məhsulun tərkibində olan Pantothenic acid (maksimum 
yol verilən həddi 15 mq-dır), Vitamin B6 (maksimum yol verilən həddi 6 

mq-dır), Thiamin (maksimum yol verilən həddi 5 mg), Riboflavin 
(maksimum yol verilən hədd 6 mg), Vitamin B12 (maksimum yol verilən 
həddi - 9 mcg), Gamma-aminobutyric acid (maksimum yol verilən həddi 
150 mq-dır),  maddələrinin miqdarı gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 

həddindən yüksəkdir.



Multivitamin Complex Kapsul

Vitamin A 800 mcg,Vitamin D3 5 mcg, Vitamin E 12 mg, Vitamin C 80 mg, 
Vitamin B1 1.1 mg, Vitamin B2 1.4 mg, Vitamin B6 1.4 mg, Vitamin B12 

2.5 mcg, Niacin 16 mg, Pantothenic acid 6.0 mg, Vitamin K 75 mcg, Folic 
acid-200 mcg, Biotin 50 mcg

Cellulose, silicon dioxide, magnesium 
stearate

İronMaxx Nutrition 
GmbH Almaniya 25.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş  Multivitamin Complex (kapsul, №130) adlı 
məhsul idmançılar üçün vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən 
dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici 

inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə 
həddini  aşmır.Qeyd:qablaşma üzərində  xarici dildə olan yazıların 

Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi zəruridir.

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

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

coloir, glucose-fructose syrup, glycerine, 
purified water

Reopharma Ltd Bolqarıstan 15.10.2018 Müsbət

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

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

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

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

Myogard Kapsul (2 x 10) Coenzyme Q10 (as Ubidecarenone) USP - 50 mg, L-Carnitine (as Tartrate) 
- 100 mg, Chromium (as Picolinate) USP - 50 mcg

MCC 101 (Avecil 101), Croscarmellose, 
PVP K30, Aerosil 200, Talc, Magnesium 

Stearat, İso Propyl Alcohol 

Route2 Health (Pvt) 
Limited Pakistan 18.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Myogard (Kapsul №20) adlı məhsul 
metabolik proseslərini gücləndirən və bir cox xəstəliklərin müalicəsində  
və profilaktikasında köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub 

tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik 
istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə 

göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda məhsulun adından sonra"bioloji fəallığa malik 
qida əlavəsinə dair istifadə üzrə təlimat" yazısını əlavə 

etmək;"farmokinetika" sözünü ləğv etmək, belə ki bu termin  BFMQƏ-lər 
aid deyil; "tərkib" sözündən sonra "1 kapsul üçün"  yazısını əlavə etmək,  
Chromium (as Picolinate) USP inqredientinin miqdarını normativ sənədə 

uyğun olaraq 50 mkq kimi korrektə etmək zəruridir.

Nanolakt Şərbət 120 ml Vitamin A - 2200 IU, Vitamin E - 12.5 IU, Vitamin D - 400 IU, Vitamin B1 - 
0.5 mg, Vitamin B6 - 0.5 mg, Vitamin B12 - 9 mcg, Vitamin C - 30 mg, 

Ferrum - 10 mg, Iodine - 100 mcg

Deionized water, Xanthan gum, Citric 
acid, Raspberry flavor, Potassium 

sorbate, Sodium benzoate, Sucralose, 
EDTA

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 30.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nanolakt (şərbət 120 ml) adlı məhsul 
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olan BFMQƏ olub, 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik 

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

Qeyd: A) Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda və 
qablaşma üzərində məhsulun tərkibində olan komponentlərin beynəlxalq 

elmi adları ilə yanaşı, Azərbaycan dilində tərcüməsinin qeyd edilməsi 
zəruridir.Həmçinin, "sirop" sözünün Azərbaycan dilində tərcüməsinin 

(şərbət) qeyd edilm əsi zəruridir.

B)Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "xüsusiyyətləri" 
bəndində "bir çox xəstəliklərin kompleks müalicəsində köməkçi vasitə kimi 

tövsiyə olunur" yazısının və ölçü vahidlərinin düzgün qeyd edilməsi 
zəruridir.

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

- 100 mg, Melissa officinalis leaf extract - 100 mg, Hawthorn (Crataegus 
spp.) leaf and flower extract 100 mg

Magnesium stearate, Microcrystalline 
cellulose, Gelatin

Koç 
Pharmaceuticals 

Co.Ltd
Türkiyə 06.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Narased (kapsul № 30) adlı məhsul mərkəzi 
sinir sistemini sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində 
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi 

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

Narvis Daxilə qəbul 
üçün məhlul

150 ml GABA - 75 mg, Folic acid - 50 mcg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 1 mg, 
Vitamin B3 (as Niacinamide) - 5 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine 

hydrochloride) - 0.9 mg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 1 mcg

Xanthan gum, Potassium sorbate, 
Sodium benzoate, Deionized water, 

Glycerin

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim 

ve Araştırma 
Merkezi

Türkiyə 28.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Narvis(daxilə qəbul üçün məhlul, 150 

ml) adlı məhsul MSS-nin fəaliyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Nasisoft

İnhalyasiya və 
intranazal 

yeridilmə üçün 
steril məhlul 

4 ml sodium chloride – 9 mg/ml, sodium hyaluronate – 1 mg/ml  purified water Yuriya farm MMC Ukrayna 06.09.2018 Müsbət Burun boşluğunun gündəlik gigiyenası üçün istifadə olunan vasitə olub, 
tərkibi ilə istifadə göstərişlərinə əsasən  dərman vasitəsi deyil.

Natura Mix Sostegno (Natura 
Miks Sosteqno) məhlul 15qx10

Lyophilized Royal jelly (characterized in 10-hydroxydecenoic acid) - 200 
mg, Acerola (Malpighia punicifolia) fruits concentrated juice  - 750 mg, Mix 

of concentrated juices (1,87 g) Cyanidin-3 composed by: Bilberry 
(Vaccinium myrtillus) fruits concentrated juice - 750 mg, Elderberry 

(Sambucus nigra) fruits concentrated juice - 750 mg, Blackberry (Rubus 
fruticosus) fruits concentrated juice - 370 mg (titrated in total 

anthocyanosides 0.4% expressed as cyanidine-3glucoside chloride - 7,5 
mg) 

Water, Strawberry natural flavoring, 
Honey, Apple fruit juice concentrate Aboca S.p.A İtaliya 10.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Natura Mix Sostegno (məhlul 15q №10) adlı 
məhsul yorğunluq halları, mövsüm dəyişiklikləri, gərgin gündəlik fəaliyyət 
zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin 

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

istifadə göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Qey: İstifadə qaydasında "böyüklər gündə yarım və ya bir flakon" olaraq 
düzəliş edilməsi zəruridir.

Natural protein soup 
parmigiano toz 25

Süd zülalının konsentratı 81.48 %, buğda cücərtilərinin unun 5%, xörək 
duzu 4.5 %, zərdab zülalının çıxarışı 4 %, təbii qida aromatizatorları (pendir 
tozu 3%,xırdalanmış quru tərəvəzlər 0.5 %,), buynuzcuqlu ağac kitrəsi 1 %, 

maya ekstraktı 0.3 %,limon turşusu 0.2 %, askorbin turşusu 0.02 %

Qeyd edilməyib
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 27.09.2018 Müsbət

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

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

Qeyd: Qablaşdırma üzərinə "Uşaqlar üçün istifadə olunmur" yazısını qeyd 
etmək tövsiyə olunur.

Natural protein soup 
parmigiano toz 25

Süd zülalının konsentratı 81.48 %, buğda cücərtilərinin unun 5%, xörək 
duzu 4.5 %, zərdab zülalının çıxarışı 4 %, təbii qida aromatizatorları (pendir 
tozu 3%,xırdalanmış quru tərəvəzlər 0.5 %,), buynuzcuqlu ağac kitrəsi 1 %, 

maya ekstraktı 0.3 %,limon turşusu 0.2 %, askorbin turşusu 0.02 %

Qeyd edilməyib
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 27.09.2018 Müsbət

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

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

Qeyd: Qablaşdırma üzərinə "Uşaqlar üçün istifadə olunmur" yazısını qeyd 
etmək tövsiyə olunur.



Natural Sterol Complex 
(Natural Sterol Kompleks) tablet 1

Beta sitosterol 133.33 mg, Tribulus terrestris 116.68 mg, Kudzu 82.83 mg, 
5-methyl 7 -methoxyisolavone 167 mg, Cyanotis 167 mg, Ashawaganda 
extract 140.28 mg, Stinging nettle root 58.33 mg, Korean Ginseng 56.94 
mg, Kola nut 56.94 mg, Cissus Quadangularis 34.72 mg, White button 

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

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

powder 41.68 mg,


Lecithin 41.68 mg, Green tea extract 33.33 mg, Ginkgo biloba leaf 29.58 
mg, Bioflavonoids 19.96 mg, Grapeseed extract .417 mg, Lycopene 0.042 

mg

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

lecthin, magnesium stearate,
Universal Nutrition ABŞ 29.10.2018 Mənfi

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

N 90) adlı  məhsul  anabolik sterolların, aminturşuların, enerji 
stimulatorların,  mikroelementlərin,  piy əridicilərin və böyümə faktorların 

əlavə mənbəyi kimi idmançıların pəhrizində tövsiyə olunan məhsul olub,öz 
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki, onun 
tərkibində  BFMQƏ- n tərkibində  istifadəsi qadağan olan bitkilərin 
siyahısına daxil olmuş bitkilər mövcuddur:  Tribulus terrestris və 

Aşvağanda(Withania somnifera).

Nebufer Tablet 1 İron fumarate - 60 mg (19.2 mg İron), Folic acid - 350 mcg, Vitamin B 12 - 
2,5 mcg, Vitamin C - 60 mg 

Maltodextrin, Tricalcium phosphate, 
Magnesium salts

Zeyus Gida 
Takvieleri Karışım 

Ürünleri
Türkiyə 04.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Nebufer (tablet №30l) adlı məhsul dəmirin 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici 

maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol 
verilən həddini aşmır və tərkiblə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi 

deyil.

Nebufer Tablet 1 İron fumarate - 60 mg (19.2 mg İron), Folic acid - 350 mcg, Vitamin B 12 - 
2,5 mcg, Vitamin C - 60 mg 

Maltodextrin, Tricalcium phosphate, 
Magnesium salts

Zeyus Gida 
Takvieleri Karışım 

Ürünleri
Türkiyə 04.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Nebufer (tablet №30l) adlı məhsul dəmirin 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici 

maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol 
verilən həddini aşmır və tərkiblə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi 

deyil.

Nefrenol Kapsul 3 x 10

Mərcani (Vaccinium oxycoccos) meyvələrin quru ekstraktı - 250 mq, Adi 
ayıqulağı (Arctostaphylos Uva Ursi) otun quru ekstraktı - 170 mq, 

Qızılçubuq qızılsəbət (Solidago virgaurea) otun tozu - 60 mq, Kalium sitrat - 
19 mq, Natrium sitrat - 16 mq, Vitamin B6 - 5 mq, Fol turşusu - 200 mkq.

Maqnezium stearat, Mikrokristalik 
selüloza, Jelatin

Koç 
Pharmaceuticals 

Co.Ltd
Türkiyə 17.03.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən NEFRENOL(kapsul  N 30) adlı məhsul  

sidik-ifrazat yollarının  iltihabi xəstəliklərinin müalicəsi və profilaktikası 
zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri 

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

dərm an vasitəsi deyil.

Neocar Plus Şərbət 120 ml L-carnitine - 900 mg Dionized water, Sodium Saccharine, 
Orange flavour, Sucralose, Glycerol 
(E422),  Xhantan Gum (E412),  Citric 

acid,  

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 
Ürünler Sağ. Paz. 
İth. İhr. San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 30.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Neocar Plus (şərbət, 120 ml) adlı məhsul orqanizmin 
əsas metabolizm proseslərini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: "İstifadə qaydalarə və doza" rəyə uyğun olaraq tərtib olunsun.

Neo-Fol tablet 3  Fol turşusu 0.4 mq süd zərdabı, fruktoza, kalsium stearat, 
aerosil PTF Farmakon LTD Ukrayna 08.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Neo-fol  (tablet, N 30) adlı məhsul  fol 
turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və 
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. Belə ki, məhsulun 
tərkibində olan fol turşusu inqredientinin miqdarı gündəlik istehlakın yol 

verilən m axim al istifadə həddini aşm ır.

Qeyd: İdxal zamanı qablaşmanın keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədə 
uyğun hesab edilir.Həmçinin, qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib 

olunmuş istifadə üzrə təlimatda qeyd edilmiş "Bioloji aktiv qida əlavəsi" 
yazısının "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz olunması və 

qablaşdırma üzərində məhsulun istehsal, son istifadə tarixi və seriya 
nömrəsinin qeyd edilməsi zəruridir.

Neukron Oral məhlul 10mlx10 Choline monosodium salt 500 mq, equal to choline 102 mg water, fructose, sodium lactate sol.60%, 
potassium sorbate, citric acid BioDue Spa İtaliya 11.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim edilmiş Neukron (oral məhlul, 10 mlx10) xoiln 
inqredientinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki,məhsulun 
tərkibində olan xolin inqredienti gündəlik istehlakın yol verilən maximal 

istifadə həddini aşmır.Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib 
edilmiş istifadə üzrə təlimatda "Dərman vasitəsi deyil" yazısının, "Əks 

göstərişlər" bölməsinin qeyd edilməsi və "Müalicə kursu" yazısının ləğv 
edilməsi zəruridir.

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

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

BioDue Spa İtaliya 17.10.2018 Müsbət

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

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


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

edilməsi zəruridir.

NeuroEffect məhlul 10mlx10 Citicoline sodium-500 mg

Maltodextrin, Anti-caking agent: 
Magnesium stearat, Silicon dioxide, 

Water, Fructose, Preservatives: 
Potassium sorbat, Sodium benzoat, 
Peach flavor, Acidity regulator: Citric 

Acid

BioDue Spa İtaliya 21.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş NeuroEffect (məhlul 10 ml №10) adlı 
məhsul beyin 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. Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa 
malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın  “Bioloji 

fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair 
tələblər”inə (maddə 6) uyğun olaraq tərtib olunması, istifadə qaydasıında 
"böyüklər 1flakon gündə 1 dəfə" kimi tərtib olunması və "əks göstərişlər" 

bölməsinin əlavə olunması zəruridir.



Neutron Tablet 6 x 10 Gamma aminobutyric acid - 130 mg, Ginkgo biloba leaf extract - 80 mg, 
Choline Bitartrate - 100 mg, Glutamine - 40 mg, Glycine - 25 mg, 

Magnesium oxide - 35 mg, Vitamin B3 - 10 mg, Vitamin B2 - 2,5 mg, 
Vitamin B1 - 1mg, Vitamin B6 - 3mg, Vitamin B12 - 0,75 mcg

Maltodextrin, Tricalcium phosphate TCP, 
Magnesium salts

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim 

ve Araştırma 
Merkezi

Türkiyə 15.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Neutron (kapsul № 60) adlı məhsul  

beyin 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.

Nevalison Kapsul 3 x 10 Gamma-aminobytiric acid - 150 mg, Phosphatidylserine - 100 mg, Choline 
alfoscerate - 100 mg, Ginkgo biloba leaf dry extract - 80 mg, L-5-

hydroxytryptophan - 20 mg, Vitamin B2 (as Riboflavin) - 2.5 mg, Vitamin 
B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 1.6 mg, Vitamin B3 (as Nicotinamide) - 
27 mg, Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) - 1.6 mcg, Folic acid - 150 mcg

Corn starch, Natural gelatine Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 27.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Nevalison (kapsul, №30) adlı məhsul mərkəzi sinir 

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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:a)Qablaşdırmada və istifadə üzrə təlimatda tərkib rəyə uyğun olaraq 
götərilsin;

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

uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır.

Nevron Şərbət 30 ml Kalii phosphoricum - 0.1 mg , Eschscholtzia californica - 5 mg, Passiflora 
inacarnata - 5 mg, Valeriana - 5 mg

Sugar, Sodium benzoate, Citric acid, 
Ethyl alcohol, Purified water

BİON 
PHARMACEUTİCS 

PVT. LTD

Hindistan 21.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nevron (şərbət, 30 ml) adlı məhsul  

MSS-ni sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri 

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

dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: A) Məhsulun istifadə qaydasının və istehsalçının adının, ünvanının 
rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi zəruridir.

New Ferzym Junior sol məhlul 8 ml

Bacillus coagulans BC513 - 4 billion, Bifidobacterium infantis SP37 - 1 
billion, Bifidobacterium animalis ssp. lactis BLC1 - 1 billion, Lactobacillus 
acidophilus LA3 - 1 billion, Fructo-oligosaccharides s.c. - 500 mg, Fresh 

Royal jelly - 100 mg, papaya fermented - 100 mg

 bulking agent: maltodextrin, anti-caking 
agents: talc, silicon dioxide, water, sugar 
cane, preservatives: potassium sorbate, 

sodium benzoate; strawberry flavour, 
acidifier: citric acid; sweetener: Steviol 

glycosides (from Stevia rebaudiana 
Bertoni leaves)

Specchiasol S.r.l İtaliya 06.09.2018 Müsbət

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

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

Qeyd: Daha keyfiyyətli stikerden istifadə olunm ası zəruridir. 

Nextal  Gel Oftalmoloji 
məhlul 8ml

Hydroxypropyl methylcellulose - 0.500 g, Sodium phosphate monobasic 
dehydrate - 0,220 g, Sodium phosphate dibasic dehydrate - 0,950 g, N-
hydroxymethyl Glycinate - 0,002 g, Sodium edetate -  0,100 g, Sodium 
chloride - 0,430 g, L- proline - 0,0752 g, L- glycine - 0,100 g, L-lysine 

hydrochloride - 0,014 g, L-leucine - 0,0108 g 

Purified water (q.b. to 100) Sooft İtalia S.p.A İtaliya 13.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Nextal Gel (məhlul 8 ml) adlı məhsul göz 
üçün nəmləndirici və lyubrikant göz yaşı əvəzedicisi kimi tövsiyə olunan 
tibbi vasitə olub, tərkibi ilə istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi 

deyil

Neyrobut Şərbət 100 ml Citicoline - 250 mg, Vitamin B1 - 0.6 mg, Vitamin B6 - 0.6 mg, Vitamin B2 - 
0.5 mg, Vitamin B12 - 1 mcg

Water, Sugar, Fructose, Citric acid (E 
330), Potassium sorbate (E 202)

MM Vitapharm-Com 
MMC Moldova 15.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Neyrobut (şərbət 100 ml) adlı məhsul beyin 
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.Qeyd: Məhsul 14 yaşdan tövsiyə olunduğu üçün Azərbaycan 

dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadəsinə göstərişlər" 
bəndində yarımçıq doğulmuş uşaqlar üçün qeyd edilmiş tövsiyənin ləğv 

edilməsi zəruridir.

Neyrobut Şərbət 100 ml Citicoline - 250 mg, Vitamin B1 - 0.6 mg, Vitamin B6 - 0.6 mg, Vitamin B2 - 
0.5 mg, Vitamin B12 - 1 mcg

Water, Sugar, Fructose, Citric acid (E 
330), Potassium sorbate (E 202)

MM Vitapharm-Com 
MMC Moldova 15.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Neyrobut (şərbət 100 ml) adlı məhsul beyin 
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.Qeyd: Məhsul 14 yaşdan tövsiyə olunduğu üçün Azərbaycan 

dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadəsinə göstərişlər" 
bəndində yarımçıq doğulmuş uşaqlar üçün qeyd edilmiş tövsiyənin ləğv 

edilməsi zəruridir.

Neyrolux-B Tablet

Vitamin C - 300 mg, Vitamin E - 16 mg, Vitamin B1 (Thiamine) - 10 mg, 
Vitamin B2 (Riboflavin) - 10 mg, Vitamin B3 - 15 mg, Vitamin B6 – 

(Pyridoxine Hydrochloride) - 10  mg, Folic acid - 0,4 mg, Vitamin B12 -  
0,005 mg, Pantothenic acid - 20 mg   

Cellulose, Croscarmellose sodium, 
Magnesium stearate (veggrade), Steric 

Acid, Hydroxypropylmethylcelullose

MedPharma, 
spol.s.r.o

Çex 
respublikası 12.02.2019 Mənfi

Ekspertizası nəticəsində  müəyyən edildi ki, Neyrolux-B (tablet №20) adlı 
məhsul vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan məhsul olub, tərkib 

və istifadə qaydasına əsasən dərman vasitəsidir. Belə ki, adı çəkilən 
məhsulda B5 (yol verilən 15 mg), B1 (yol verilən 5 mg), B2 (yol verilən 6 

mg), B6 (yol verilən 6 mg) vitaminlərinin gündəlik miqdarı gündəlik 
istehlakın yuxarı yol verilən həddindən yüksəkdir. Məhsulun 12 yaşdan 

aşağı uşaqlara yarım tablet tövsiye olunduğu halda tablet üzərində bölgü 
xətti yoxdur (bölgü xətti olduğu halda bununla bağlı normativ texniki 

sənədlərdə müvafiq məlumatlar və tablet bölündüyü halda tərkibində olan 
maddələrin bərabər miqdarda paylandığına dair nəticələr göstərilməlidir).



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

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

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

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

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

Qeyd:İdxal zamanı məhsulun qablaşmasında istifadə olunmuş stiker 
üzərində olan məhsulun istifadə qaydası barədə məlumat orijinal istifadə 
qaydasına uyğun olaraq qeyd edilsin.Həmçinin, stiker üzərində məhsulun 

Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinə aid olması barədə və məhsulun 
istehsal tarixi barədə məlumatın qeyd olunması zəruridir.Bundan başqa, 
idxal zamanı qablaşmanın içərisinə Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 

istifadə üzrə təlimatın yerləşdirilməsi zəruridir.

Nigromax (Nigromaks) kapsul 3

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

Juglans nigra 30 mg, 
Cucurbita moschata seeds 25 mg, Dianthus extract 40 mg, Gossypium 

hirsutum semina 10 mg, Spirulina 20 mg, Bromelain 10 mq, Papain 15 mg, 
Selenium 25 mcg,Zinc 15 mg

calcium stearate, maltodextrin Evroplus Ukrayna 24.10.2018 Müsbət

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

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: tövsiyə olunur  satış üçün  nəzərdə tutulmuş məhsulun 
qablaşmaları müvafiq standartlara uyğun olsun. Belə ki, ekspertizaya 

təqdim olunmuş nüsxənin qablaşması aşağı keyfiyətə malik idi.

Nomibran Şərbət 50 ml Gamma-aminobutyric acid - 1250 mg, Glycine - 1000 mg, Vitamin B6 - 20 
mg, Pantothenic acid (Vitamin B5) - 35 mg, İnositol (Vitamin B8) - 3000 mg

Citric acid, Potassium sorbate, Glucose-
fructose, Xanthan gum, Purified water.

Met Line Gida 
Kozmetik İlaç 

Medikal  Ve İthalat 
İhracat Ticaret Ltd. 

Şti

Türkiyə 13.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nomibran (şərbətl 50 ml) 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 dərm an vasitəsi deyil. 

Noogam B6 Tablet -
QAYT (qamma-amin yağ turşusu) 250 mq, Qlisin 75 mq, Vitamin B6 500 

mkq, Vitamin B9 (Fol turşusu 50 mkq, Qlisin 75 mq, Qlütamin 50 mq, 
Maqnezium karbonat 50 mq (14,4 mq Maqneziuma bərabərdir).

Mikrokristallik sellüloza, Sorbitol, 
Maqnezium stearat, Talc

Koç 
Pharmaceuticals 

Co.Ltd
Türkiyə 19.03.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlər

         “Healty Life MMC” şirkətinin 31.01.2019-ci il tarixli məktubuna cavab 
olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Koç Pharmaceuticals Co.Ltd” şirkətinin 
istehsalı olan 1601 seriyalı Noogam B6 (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 maqnezium ionu və qamma amin yağ turşusunun miqdarı 

istehsalçı tərəfindən normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir. 
Belə ki, laboratoriya sınaqları zamanı maqnezium ionları 158.5 % 

(istehsalçı tərəfindən təqdim edilmiş sənədlərdə 90.0-110.0% intervalında 
olduğu qeyd olunmuşdur), qamma amin yağ turşusu isə 36.04 % olaraq 

(istehsalçı tərəfindən təqdim edilmiş sənədlərdə 90.0-110.0% intervalında 
olduğu qeyd olunmuşdur) aşkar edildi. 

         Göstərilən uyğunsuzluğu 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 olunm ur.

         Uyğunsuzluğun səbəbləri araşdırıldıqdan sonra ekspertiza rəyinin 
alınması üçün Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 
iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida 
əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi” Qaydalarına uyğun olaraq yenidən 

Analitik Ekspertiza Mərkəzinə m üraciət edə bilərsiniz.

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

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 31.10.2018 Müsbət

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

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

Noref Limon dadı ilə Tablet (3 x 8) Calcium carbonate – 1.625 g, Magnesium carbonate – 0.125 g, Citric acid 
– 0.425 g

Microcrystalline cellulose, Starch, Lemon 
flavoring, Sodium saccharin, Sodium 
benzoate, Menthol, PEG-40, Calcium 

stearate, Carboxymethyl cellulose

Beauty and Health 
Ltd Ukrayna 06.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Noref Limon dadı ilə (tablet №24) adlı 
məhsul kalsium və maqneziumun 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. 

Noref Nanə dadı ilə Tablet 3 x 8 Calcium carbonate – 1.625 g, Magnesium carbonate – 0.125 g, Citric acid 
– 0.425 g

Microcrystalline cellulose, Starch, 
peppermint flavoring, Sodium saccharin, 

Sodium benzoate, Menthol, PEG-40, 
Calcium stearate, Carboxymethyl 

cellulose

Beauty and Health 
Ltd Ukrayna 06.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Noref Nanə dadı ilə (tablet №24) adlı 
məhsul kalsium və maqneziumun 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. 

Noref Portağal dadı ilə Tablet (3 x 8) Calcium carbonate – 1.625 g, Magnesium carbonate – 0.125 g, Citric acid 
– 0.425 g

Microcrystalline cellulose, Starch, 
Orange flavoring, Sodium saccharin, 
Sodium benzoate, Menthol, PEG-40, 

Calcium stearate, Carboxymethyl 
cellulose

Beauty and Health 
Ltd Ukrayna 06.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Noref Portağal dadı ilə (tablet №24) adlı 
məhsul kalsium və maqneziumun 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. 

NormaFol Tablet 2x15 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 30.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən NormaFol (tablet №23) 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.



Normafol Tablet 2x15 Folic acid - 400 mcg

ludipress (lactose monohydrate, 
povidone, crospovidone), magnesium 

stearate, microcrystalline cellulose, corn 
starch, croscarmellose sodium

Vefa İlaç San. ve 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 28.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Normafol (tablet №30) adlı məhsul fol 
turşusunun 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. 

Normodrop məhlul 15ml Cholecalciferol (vitamin D) - 50 000 BV (1 damcıda 110 BV) sunflover oil, butilhidroksi anisol (BHA)
Koç 

Pharmaceuticals 
Co.Ltd

Türkiyə 21.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Normodrop (məhlul 15 ml) adlı məhsul 
vitamin D-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində 
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi 

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

Normolux (Normoluks) Şərbət 150ml Natrium bikarbonat 50 mq, Nanə yağı 5 mq, Cirə yağı 5 mq, Razyana yağı 
5 mq

Deionizə olunmuş su, sukraloza, kalium 
sorbat, natrium benzoat E211

Koç 
Pharmaceuticals 

Co.Ltd
Türkiyə 17.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Normolux (şərbət,150 ml) adlı məhsul köp, 
kolit, dispepsiya zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

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

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

Xitam 
verilən 

müraciətlər
xitam müraicət

Notosol Fışıldayan 
tablet

1x20 Zingiber officinale root extract – 100 mg, Mentha piperita leaf extract – 300 
mg, Citric acid anhydrous – 50 mg, Sodium bicarbonate – 40 mg, 

Pyridoxine hydrochloride – 6 mg

Sodium carbonate, Sucralose, 
Polyethylene glycol, Maltodekstrin, 

Tartaric acid, Sorbitol, Lemon flavor 

Triapharma İlaç 
San.Tic.A.Ş

Türkiyə 28.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Notosol (fışıldayan tablet № 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 dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: qablaşma və istifadə üzrə təlimatda tərkibdə olan maddələrin 
adlarının düzgün yazılması, həmçinin isitifadə üzrə təlimatda "aptekden 
buraxılma şərti:reseptsiz" ifadəsinin götürülməsi, yararlılıq müddətinin 

düzgün yazılması, istifadə yaş həddinin rəyə olaraq göstərilməsi zəruridir.

Novalex / Novaleks Kapsul 2 x 15 L - glutathione - 200 mg, Lecithin - 75 mg Hydroxypropylmethyl cellulose, Titanium 
dioxide, Inulin, Silicon dioxide, 

Tricalcium phosphate, Magnesium salts 
of fatty acids

C.Hedenkamp 
GmbH & Co.KG

Almaniya 23.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Novalex (kapsul, №30) adlı məhsul 
qaraciyər xəstəliklərinin kompleks müalicəsində köməkçi vasitə kimi 

tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 
gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul 

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Novalopin Kapsul 15 x 2 Fish oil - 1000 mg (EPA - 350 mg, DHA - 250 mg), Vitamin E - 7,5 mg Gelatine, Glycerin Gricar Chemical 
SRL İtaliya 19.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Novalopin (kapsul №30) adlı məhsul omeqa 
3 yağ turşularının 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.

Novanefron tablet 15 x 2

Cranberry extract - 80 mg, Bearberry extract - 80 mg, Corn silk extract - 80 
mg, Orthosiphon stamineus extract - 80 mg, Dandelion extract - 40 mg, 

Equisetum extract - 40 mg, Bilberry common extract - 40 mg, Magnesium 
citrate - 30 mg

Maltodextrin, microcrystalline cellulose, 
croscarmellose sodium, silicon dioxide, 
vegetable grade magnesium stearate, 

ethyl cellulose, 
hydroxypropilmethylcellulose, glycerin 
eur vegetable grade, medium chain 
triglycerides, oleic acid, ammonium 

hydroxide, sodium alginate, stearic acid

Primea Limited İngiltərə 19.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Novanefron (tablet №30) adlı məhsul sidik-
cinsiyyət sistemi xəstəliklərində profilaktik məqsədlə 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.

Novarest Tablet (3 x 10)

Passion flower (dry extract) - 150 mg, Hawthorn (dry extract) (std. 1,8% 
vitexin) - 150 mg, Melissa officinalis (dry extract) (std. 4% rozmarinic acid) - 

100 mg, Maqnesium - 150 mg, Vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride) - 3 
mg

Maltodextrin, microcrystalline cellulose, 
croscarmellose sodium, silicon dioxide, 
vegetable grade magnesium stearate, 

ethyl cellulose, 
hydroxypropilmethylcellulose, glycerin 
eur vegetable grade, medium chain 
triglycerides, oleic acid, ammonium 

hydroxide, sodium alginate, stearic acid, 
gum Arabic

Primea Limited İngiltərə 26.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Novarest (tablet №30) adlı məhsul MSS 
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

Novarest Kids Şərbət 150 ml
Passiflora d.e. std. 0,5% - 140 mg, Melissa f.e. - 100 mg, Hawthorn d.e. - 

140 mg, Magnesium chloride - 350 mg (of which Magnesium 42 mg), 
Vitamin B6 - 2 mg 

Glucose syrup, Fructose syrup, Water, 
Flavouring, Potassium sorbate,  Sodium 

benzoate, Citric acid

Gricar Chemical 
SRL İtaliya 26.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Novarest Kids (şərbət 150 ml) adlı məhsul 
MSS 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.

Novasan Tablet (10 x 3)

Retinol palmitate -  800 mcg, Vitamin C - 120 mg, Vitamin D3 - 10 mcg, 
Vitamin E - 40 mg, Vitamin B1 - 5 mg, Vitamin B2 - 4 mg, Nicotinamide - 

20 mg, Panthothenic acid - 10 mg, Vitamin B6 - 6 mg, Folic acid - 400 
mcg, B12 - 9 mcg, Biotin - 70 mcg, Vitamin K1 – 50 mcg, Calcium - 120 

mg, İron - 27 mg, Magnesium -  100 mg, Potassium - 40 mg, Zinc - 25 mg, 
Selenium - 150 mcg, İodium - 15 mcg, Copper – 2 mg,  Molybdenum – 90 

mcg, Manganase – 4 mg

Maltodextrin, Microcrystalline Cellulose, 
Croscarmellose Sodium, Silicon Dioxide, 

Stearic Acid, Magnesium Stearate, 
Hydroxypropylmethylcellulose, 

Hydroxypropyllcellulose, Medium Chain 
Triglycerides, Titanium Dioxide, 

Riboflavin, Carmin

Primea Limited İngiltərə 26.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Novasan (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

Novomin kapsul 120 Askorbin turşusu 182 mq, Vitamin E 80 mq ( 50 % - 40 mq), Vitamin A 10 
mq (50000 BV/qr -1.52 mq) Mikrokristallik selluloza

Laboratoriya 
sovremennogo 

zdorovya
Rusiya 28.09.2018 Müsbət

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

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

Novomin kapsul 120 Askorbin turşusu 182 mq, Vitamin E 80 mq ( 50 % - 40 mq), Vitamin A 10 
mq (50000 BV/qr -1.52 mq) Mikrokristallik selluloza

Laboratoriya 
sovremennogo 

zdorovya
Rusiya 28.09.2018 Müsbət

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

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



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

essential oil, Eucalyptus globulus essential oil

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

phosphate, EDTA disodium salt
Tanacetum s.r.o. Çex 

respublikası 12.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsulun tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 
aşmır və müalicə məqsədilə istifadə olunmur. Bunu nəzərə alaraq təqdim 

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

dərman vasitəsi deyil

NucleoSpire (DNA-RNA gel 
2%)

inyeksiya üçün 
gel 2.0ml Compex purine-pyrimidine bases AGTC (adenine-guanine-thymine-

cytosine) 2.0% phosphate buffer Farmzaşita FDUM Rusiya 30.01.2019 Müsbət

NucleoSpire (DNA-RNA gel 2%), inyeksiya üçün gel, 2 ml, əvvəlçədən 
doldurulmuş şprisdə №1, üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan 
tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.
Nurse Harvey's KOOH Şərbət 150 ml L-Ascorbic Acid (Vitamin C 20 mg) - 129 mg Water, Honey, Sorbitol (E 420), Glycerol 

(E 422), Natural Raspberry Flavor 
(Rubus ideaus - Fruit), Potassium 

Sorbate (E 202), Sodium Benzoate (E 
211)

Beka İlaç və Kimya 
Sənayə Ticarət 

Ltd.Şti

Türkiyə 14.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nurse Harvey's KOOH (şərbət, 150 ml) 
adlı məhsul öskürək zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri 

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

dərm an vasitəsi deyil.

QEYD:a) "Qida əlavəsi" yazısı "bioloji fəallığa malik qida əlavəsi ilə" əvəz 
olunsun;

         b)Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin
Nurse Harvey's syrup Şərbət 100 ml Mint Oil (Mentha rotundifolia) Above Ground - 50 mg, Caraway Oil 

(Cuminum cyminum) Seed - 1 mg, Diil (Anethum graveolens) Seed Oil - 1 
mg

Sunflower Oil, Water, Sodium 
bicarbonate, Polisorbat 80, Sucrose

Beka İlaç və Kimya 
Sənayə Ticarət 

Ltd.Şti

Türkiyə 27.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Nurse Harvey's syrup(şərbət, 100 ml) 

adlı məhsul   həzm prosesini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏolub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:a)İstifadə qaydaları rəyə uyğun olaraq göstərilsin;
         b)Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 

edilmiş            “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan 
keçirilməsi QAYDASI”nın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır.

Nutricomp Standart məhlul 500ml

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 0.26 g, EPA 0.03 g, 

DHA 0.02 g,Sugar 0.44 g, Lactose 0.05 g, Protein 3.8 g, Salt 0.25 g, Na 
100 mg, K 150 mg, Ca 75 mg, Mg 20 mg, P 65 mg, CI 100 mg, Fe 1.2 mg, 
Zn 1.2 mg, Cu 150 mkq, 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 0.20 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, calcium citrate, 
potassium citrate, potassium 

hydrogenphosphate, sodium cloride, 
magnesium carbonate 

B.Braun Melsungen 
AG Almaniya 04.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim edilmiş Nutricomp Standart (məhlul, 500 ml) adlı 
məhsul xüsusi tibbi məqsədlər üçün tövsiyə olunan qida olub, tərkib və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Nuzakal Plus Şərbət 150 ml Calcium carbonate (eq. 120 mg Calcium) - 300 mg, Cholecalciferol (eq. 
200 IU of Vitamin D3) - 2 mg (Vitamin D3 CWS 100.000 IU/g), Chromium 
picolinate (eq. 4.32 mcg Chromium) - 0.04 mg, Zinc sulphate monohydrate 

(eq. 1.82 mg Zinc) - 5 mg

Sodium benzoate, Xanthan gum, 
Banana flavor, Microcrystalline cellulose, 

Deionized water, Sugar, Glycerine

AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 07.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Nuzakal Plus (şərbət, 150 ml) adlı məhsul bəzi vitamin 

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

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

Nyusenna Şərbət 250 ml Bilge İlaç Bitkisel 
Ürünleri Kozmetik 

San.Ve Tic.A.Ş

Türkiyə 07.01.2020 Xitam 
verilən 

müraciətlər

Occugel 2% iny/m 3 ml Hydroxypropyl Methylcellulose USP-2% Sterile aqueous base Ophtechnics 
Unlimited Hindistan 14.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən OCCUGEL 2 % ( oftalmaloji məhlul  3,0 
ml, şpris N 1 ) adlı  məhsul  göz əməliyyatları zamanı gözün nəmləndiricisi 

kimi tövsiyə olunan  tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına 
görə dərman vasitəsi deyil.

Ocean Multi Şərbət 150 ml

Fish oil - 500 mg, Omega 3 - 160 mg, Vitamin C - 80 mg, Vitamin B3 - 16 
mg, Vitamin E - 12 mg α-TE, Zinc - 7,5 mg, Vitamin B5 - 6 mg, Vitamin B2 - 

1,4 mg, Vitamin B6 - 1,4 mg, Vitamin B1 - 1,1 mg, Manganese - 1 mg, 
Vitamin A - 500 mcg, Folic acid - 200 mcg, İodide- 75 mcg, Selenium - 55 

mcg, Molybdate - 50 mcg, Vitamin D3 - 10 mcg,  Vitamin B12- 2,5 mcg

Sodium benzoate, Xanthan gum, Orange 
flavored, Distilled water, Honey, 

Polysorbate 80, Potassium sorbate, 
Glycerol, Sugar

Nuvita İlaç ve 
Kimya San.Tic.A.Ş Türkiyə 28.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim edilmiş Ocean Multi  (şərbət, 150 ml) adlı məhsul 
omeqa-3 yağ turşularının, vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi 

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İdxal zamanı qablaşma üzərində xarici dildə olan yazıların 
Azərbaycan dilində qeyd edilməsi, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 

istifadə üzrə təlim atda "əks göstərişlər" bəndinin qeyd edilm əsi zəruridir

Ocean Multi Şərbət 150 ml

Fish oil - 500 mg, Omega 3 - 160 mg, Vitamin C - 80 mg, Vitamin B3 - 16 
mg, Vitamin E - 12 mg α-TE, Zinc - 7,5 mg, Vitamin B5 - 6 mg, Vitamin B2 - 

1,4 mg, Vitamin B6 - 1,4 mg, Vitamin B1 - 1,1 mg, Manganese - 1 mg, 
Vitamin A - 500 mcg, Folic acid - 200 mcg, İodide- 75 mcg, Selenium - 55 

mcg, Molybdate - 50 mcg, Vitamin D3 - 10 mcg,  Vitamin B12- 2,5 mcg

Sodium benzoate, Xanthan gum, Orange 
flavored, Distilled water, Honey, 

Polysorbate 80, Potassium sorbate, 
Glycerol, Sugar

Nuvita İlaç ve 
Kimya San.Tic.A.Ş Türkiyə 28.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim edilmiş Ocean Multi  (şərbət, 150 ml) adlı məhsul 
omeqa-3 yağ turşularının, vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi 

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

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İdxal zamanı qablaşma üzərində xarici dildə olan yazıların 
Azərbaycan dilində qeyd edilməsi, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 

istifadə üzrə təlim atda "əks göstərişlər" bəndinin qeyd edilm əsi zəruridir

Ocean Picozinc oral damcı 30 ml Zinc (as Zinc Picolinate 35.498 mg) - 7.5 mg Distilled water, İnvert sugar syrup, 
Cherry flavour, Potassium sorbate, 

Sodium benzoate

Nuvita İlaç ve 
Kimya San.Tic.A.Ş

Türkiyə 10.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Ocean Picozinc (oral damcı, 30 ml) adlı məhsul zinc 

mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə edilən BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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



Ofta Mix Şərbət 100 ml ValueMed Pharma 
SrL

İtaliya 22.01.2020 Xitam 
verilən 

müraciətlər

  “Nes Group MMC” tərəfindən  12.12.2019-ci il tarixli məktubuna cavab 
olaraq bildiririk ki, İtaliyanın “ValueMed Pharma SrL.” şirkətinin istehsalı 

olan 9431seriyalı Ofta Mix (şərbət 100 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: tünd qəhvəyi rəngli, içərisində hissəcikləri olan, 

xarakterik qoxulu məhlul  (N S də hissəciklər haqqında m əlum at yoxdur)

Məhlulun həcm i: 96,0m l  (N S də lim itlər göstərilm əyib)

pH : 7,560  (3,8 -- 4,5) -- (NSə əsasən uyğun deyildir)
         Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 

məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza rəyinin 
verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun  təhlükəsizlik  və keyfiyyəti   

baxımından  onun istifadəsi m əqsədəuyğun hesab olunm ur.




Oftavision Tablet 3x10 Bilberry extract (Vaccinium myrtillus L.) 100 mg, Citrus bioflavonoids 50 
mg, Zeaxanthin 1 mg, Beta carotene 3 mg, Lutein 5 mg

Microcrystalline cellulose, 
polyvinylpyrolidone, croscarmellose 
sodium, Opadry orange, magnesium 

stearate, silicon dioxide, ethyl alcohol, 
deionized water,

Vefa İlaç San. ve 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 11.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Oftavision (tablet, №30) adlı məhsul görmə 
qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində 
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi 

qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan 
yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.Qeyd: 

Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadə sahəsi" 
bölməsində müalicə xarakterli tövsiyələrin, "istifadə qaydası" bölməsində 
"həkim məsləhəti ilə" yazısının ləğv edilməsi (qablaşma üzərində də ləğv 
edilməlidir), "Böyüklərə gündə 1-2 dəfə qəbul etmək" tövsiyəsi ilə əvəz 

edilməsi, "əks göstərişlər" bölməsində "3 yaşdan aşağı uşaqlara əks 
göstərişdir" yazısının "uşaqlara əks göstrətişdir" yazısı ilə əvəz edilməsi 

zəruridir.

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

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

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

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

istifadə həddini aşmır.

Oksidar-L Tablet Alpha lipoic acid 100 mg, Coenzyme Q 10 100 mg, L-carnitine 300 mg, 
Selenium (as Sodium Selenite heptahydrate 276.5 mcg) 83 mcg

lactose, sorbitol, starch, polyvinyl 
pyrrolidone, polyviol, titanium dioxide, 
talc, polyethylene glycol, magnesium 

stearate, silicone dioxide

Maximum Sağlık 
Ürünleri Ltd Türkiyə 24.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Oksidar-L (tablet, №30) adlı məhsul 
orqanizmi yad təsirlərdən qorumaq üçün tövsiyə olunan, antioksidant 

təsirə malik BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 
vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini 
aşmır.Qeyd: İdxal zamanı qablaşma üzərində xarici dildə olan yazıların 
Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi, "Dərman vastəsi deyil" yazısının 

qeyd edilməsi və həmçinin qablaşma üzərində istifadə qaydası 
bölməsində "1 tablet gündə 1 dəfə qəbul etmək" tövsiyəsinin qeyd 

edilməsi zəruridir.
Oktika Kapsul 1 Cranberry (Vaccinium oxycoccos) – 200 mg, D-manoza – 50 mg, Urtica 

dioica (Urtica dioica) – 50 mg, Uva Ursi (Arctostaphylos uva-ursi) – 150 
mg, Juniper (Juniperus communis) - 14 mg, Sage (Salvia officinalis) – 14 

mg

Gelatin, Magnesium Stearate, 
Microcrystalline Cellulose, Silicone 

Dioxide 

GH YİLDİZ İLAÇ 
VE KOZMETİK 

SANAYİ TİCARET 
LTD.ŞTİ.

Türkiyə 10.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Oktika (kapsul № 30) adlı məhsul  

böyrək və sidik yolları xəstəlikləri zamanı tövsiyyə edilən BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

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

Qeyd:Məhsulun tərkibində "Arctostaphylos uva-ursit" inqredienti olduğu 
üçün istifadə qaydalarında"1-2 həftədən çox qəbul etmək tövsiyə olunmur" 

yazısını əlavə etmək zəruridir.

Olibrey sprey 30 ml Tea tree oil 0.01 ml, Sea-buckthorn oil 0.1 ml aqua Fortex Nutraceutical 
LTD Bolqarıstan 11.09.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul, ağız boşluğu və dəri xəstəliklərinin 
kompleks müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə  olunan tibbi vasitə 

olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Omebil Forte Kapsul 1 Omega 3 (fish oil) - 1000 mg,  EPA - 180 mg,  DHA - 120 mg, Vitamin E 
(DL-alpha-tocopherol)  - 10 mg Gelatin, Glycerol, Purified water Fortex Nutraceutical 

LTD Bolqarıstan 07.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Omebil forte (kapsul, № 60) adlı məhsul 
omega-3 yağ turşularının və E vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 
vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun tərkibində olan inqredientlər gündəlik 

istehlakın yol verilən maximal istifadə aşmır.

Omega 3 kapsul 3 Fish oil 500 mg, EPA 90 mg, DHA 60 mg, Vitamin E 5 mg Colfarm S.A Polşa 05.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Omega 3 (kapsul, N 60) adlı məhsul omega-
3 yağ turşularının və E vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 

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

verilən maximal istifadə həddini aşmır.



Omega 3 FULL Kapsul 6 x 10 Fish oil - 800 mg, DHA - 100 mg, EPA - 100 mg gelatine Saşera-Med MMC Rusiya 28.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Omega - 3 FULL (kapsul №60) adlı məhsul 
omeqa 3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların 

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

Qeyd:İdxal zamanı qablaşma üzərində köməkçi maddələrin qeyd edilməsi 
zəruridir.Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "Bioloji 
aktiv əlavə"yazısının "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz 

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

qidalanmanı əvəz etmir”; “Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya 
dərman istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin” yazılarının qeyd edilməsi 

zəruridir.

Omega 3 FULL Kapsul 6 x 10 Fish oil - 800 mg, DHA - 100 mg, EPA - 100 mg gelatine Saşera-Med MMC Rusiya 28.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Omega - 3 FULL (kapsul №60) adlı məhsul 
omeqa 3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların 

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

Qeyd:İdxal zamanı qablaşma üzərində köməkçi maddələrin qeyd edilməsi 
zəruridir.Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "Bioloji 
aktiv əlavə"yazısının "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz 

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

qidalanmanı əvəz etmir”; “Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya 
dərman istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin” yazılarının qeyd edilməsi 

zəruridir.
Omega 3 Natura Kapsul 3 x 20 Fish oil - 500 mg (EPA 18%, DHA 12%), Vitamin E - 5 mg Bovine gelatine, Glycerol Zaklady 

Farmaceutyczne 
Colfarm S.A

Polşa 13.01.2020 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.

Omega 3 Natura kapsul 3 Fish oil - 500 mg (EPA - 90 mg, DHA - 60 mg) , Vitamin E - 5 mg göstərilməyib Colfarm S.A Polşa 27.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən OMEGA 3 NATURA( kapsul,N 60) adlı  

məhsul    omeqa-3 tipli yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 

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

nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsi deyil.

Omega 3 Professional Kapsul 3x20 Fat saturates 0.26 g, EPA 0.18 g, DHA 0.12 g gelatine, glycerol, water German Forge 
Sports Nutrition Almaniya 28.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş  Omega 3 Professional (kapsul, №60) adlı 
məhsul idmançılarda omeqa-3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub,tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 
vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini  
aşmır.Qeyd:qablaşma üzərində  xarici dildə olan yazıların Azərbaycan 

dilində də qeyd edilməsi zəruridir.

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

Talya Bitkisel 
Ürünler Tic. San. 

Ltd. Şti
Türkiyə 08.10.2018 Müsbət

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

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

deyil.
Qeyd: Qablaşmanın üzərində istifadə olunan stikerlər (azərbaycan dilində 

yazılar) original etiketlərin üzərində yazılarla və istifadə üzrə təlimatla 
uyğunlaşdırılması, istifadə üzrə təlimatda “Məhsulun xüsusiyyətləri”  

bölməsinin əlavə olunması zəruri hesab olunur.

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

Talya Bitkisel 
Ürünler Tic. San. 

Ltd. Şti
Türkiyə 08.10.2018 Müsbət

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

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

deyil.
Qeyd: Qablaşmanın üzərində istifadə olunan stikerlər (azərbaycan dilində 

yazılar) original etiketlərin üzərində yazılarla və istifadə üzrə təlimatla 
uyğunlaşdırılması, istifadə üzrə təlimatda “Məhsulun xüsusiyyətləri”  

bölməsinin əlavə olunması zəruri hesab olunur.

Omeganorm Kapsul (3 x 10) Total Cod liver & Fish oil Alpha-lipoic acid (EPA – 180 mg, DHA – 120 mg) 
– 1000 mg, Vitamin D – 400 IU, Vitamin E – 30 mg Gelatin, Glycerol, Deionized water Maximum Sağlık 

Ürünleri Ltd Türkiyə 12.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Omeganorm (kapsul №30) adlı məhsul 
omeqa 3 yağ turşularının və D vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 

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

Omegavit Junior Şərbət 150 ml Fish oil – 1000 mg (EPA – 180 mg, DHA – 120 mg), Vitamin A – 1.5 mcg, 
Vitamin E – 15 mg, vitamin D – 200 IU, Zinc – 15 mg

Sugar, Xanthan gum, Glycerol, Orange 
flavor, Citric acid, Polysorbate 80, 

Sodium benzoate, Sodium saccharine, 
Ascorbic acid, Deionized water

Koç 
Pharmaceuticals 

Co.Ltd
Türkiyə 28.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Omegavit Junior (şərbət 150 ml) adlı 
məhsul omeqa-3 yağ turşularının 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. 



Omegor Vitality 1000 kapsul 2 Fish oil 1000 mg, Omega-3 850 mg, EPA-500 mg, DHA-250 mg, Vitamin E 
10 mg gelatine, glycerol U.G.A 

Nutraceuticals S.r.l İtaliya 14.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Omegor Vitality  (kapsul, N 30) adlı məhsul 
omega-3 yağ turşularının və E vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 
vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun tərkibində olan inqredientlər gündəlik 

istehlakın yol verilən m axim al istifadə həddini aşm ır.

Qeyd: İdxal zamanı qablaşdırma üzərində xarici dildə olan yazıların 
Azərbaycan dilində də qeyd olunması, qablaşdırma və Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda  istifadə qaydasında "1 kapsul gündə 

1 kapsul qəbul etmək tövsiyəsinin" qeyd edilməsi zəruridir.

Omizol şərbət 100 ML
Balqabaq toxumu ekstraktı-245.5 mq. Sarımsaq ekstraktı-54.6 mq. Nanə 

ekstraktı-1.6 mq. Səna yarpağı ekstraktı-2.7 m q
Botofarma Sağlık 
Ürünleri Tic. ve 

San. ltd.Şti
Türkiyə 23.11.2018

Xitam 
verilən 

müraciətlər

“Az Vitamaks MMC” şirkətinin 26.10.2018-ci il tarixli məktubuna cavab 
olaraq bildiririk ki, Türkiyənin “Botofarma Sağlık Ürünleri Tic. ve San. 
ltd.Şti” şirkətinin istehsalı olan 701 seriyalı Omizol (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, təqdim 

olunmuş məhsulda məhlulun sındırma əmsalı istehsalçı tərəfindən təqdim 
edilən normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir. Belə ki, 

laboratoriya sınaqları zamanı məhlulun məhlulun sındırma əmsalı 1,3820 
olaraq aşkar edilmişdir (istehsalçı tərəfindən təqdim edilmiş sənədlərə 

görə 1,3400-1,3600 olmalıdır). Məhsula aid normativ sənədlər 
Azərbaycan, rus və ya ingilis dillərində təqdim olnmalıdır (olmadıqda 
onların Azərbaycan dilinə notarial qaydada təsdiq edilmiş tərcüməsi 

təqdim edilməlidir). Məhsul 8 yaşdan yuxarı uşaqlara tövsiyə olunduğu 
halda , müvafiq tədqiqatların protokolları təqdim olunmamışdır. Məhsulun 

tərkibində olan bitki komponentlərinin hansı əsas təsiredici maddəyə 
əsasən standartlaşdırılm ası təqdim  olunm am ışdır.

Göstərilən uyğunsuzluğu 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 olunm ur. 

Uyğunsuzluğun səbəbləri araşdırıldıqdan sonra ekspertiza rəyinin alınması 
üçün Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 
287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 

ekspertizadan keçirilməsi” Qaydalarına uyğun olaraq yenidən Analitik 
Ekspertiza Mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz.

Optoyal A Oftalmoloji 
məhlul 8ml

Hyaluronic acid sodium salt - 0,150 g, Sodium phosphate monobasic 
dehydrate - 0,220 g, Sodium phosphate dibasic dihystrate - 0,950 g, N-
hydroxymethyl Glycinate - 0,002 g, Sodium edetate - 0,100 g, Sodium 
chloride - 0,430 g, L- proline - 0,0752 g, L- glycine - 0,100 g, L-lysine 

hyfrochloride - 0,014 g, L-leucine - 0,0108 g

Purified water Sooft İtalia S.p.A İtaliya 07.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Optoyal A (damcı 8 ml) adlı məhsul göz 
yaşı sekresiyası defisitini aradan qaldırmaq və göz yaşı pərdəsinin fizioloji 

vəziyyətini bərpa etmək üçün tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, tərkibi ilə 
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. 

Ornacard Kapsul 1 L-Carnitine tartrate - 500 mg, Coenzyme Q-10 - 20 mg, Fish oil Omega-3 - 
600 mg

lecithin, softisan, beeswax, gelatin, 
glycerin, iron oxide, sorbitol Primea Limited İngiltərə 20.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Ornacard (kapsul №30) adlı məhsul omeqa - 
3 yağ turşularının 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: istifadə qaydasında istifadə 
yaş həddinim göstərilməsi (14 yaşdan yuxarı) zəruri hesab olunur

Ornafer Tablet 15 x 2 Ferrous gluconate - 230 mg, Vitamin C - 80 mg, Copper gluconate - 700 
mcg, Folic acid - 350 mcg, Vitamin B12 - 9 mcg

Maltodextrin, microcrystalline cellulose, 
croscarmellose sodium, silicon dioxide, 
vegetable grade magnesium stearate, 

ethyl cellulose, 
hydroxypropilmethylcellulose, glycerin 
eur vegetable grade, medium chain 
triglycerides, oleic acid, ammonium 

hydroxide, sodium alginate, stearic acid, 
tartaric acid

Primea Limited İngiltərə 20.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Ornafer (tablet №30) adlı məhsul dəmir və 
fol turşusunun 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: istifadə yaş həddinin göstərilməsi zəruridir 

(14 yaşdan yuxarı)

Ornicsil Tablet (15 x 2) Silymarin - 80 mg, L-ornithine - 200 mg, Artichoke - 200 mg

Maltodextrin, microcrystalline cellulose, 
silicon dioxide, vegetable garde stearic 

acid, vegetable grade magnesium 
stearate, hydroxypropylmethylcellulose, 
hydroxypropylcellulose, titanium dioxide, 

capric, iron oxide

Primea Limited İngiltərə 26.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Ornicsil (tablet №30) adlı məhsul 
qaraciyərin funksional fəalliyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 

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

birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə 
görə dərm an vasitəsi deyil

Ornoflex toz 7125 mg

Hydrolysed collagen - 5000 mg, Glucosamine Sulphate 2KCl - 500 mg, 
Chondroitin sulphate - 500 mg, Methylsulfonylmethane (MSM) - 400 mg, 
Devil’s claw extract - 50 mg, Bamboo extract - 150 mg, Horsetail extract - 

100 mg, Vitamin C - 15 mg

lemon flaovuring, citric acid, sucralose, 
lechitin Primea Limited İngiltərə 20.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Ornoflex (toz, saşedə №30) adlı məhsul 
sümük və qığırdaq toxumasının sağlamlığının qorunması 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

Ornovin Tablet 3 x 10

Phosphatidylserine 20% - 100 mg, Phosphatidylcholine 30% - 100 mg, 
Ginkgo d.e. 3% - 80 mg, dimethylglycine – 100 mg, vitamin B1 - 1,1 mg, 
vitamin B6 - 1,4 mg, vitamin B2 - 1,4 mg, vitamin B12 - 0,0025 mg, Folic 

acid - 0,20 mg, Inositol – 100 mg

Vegetal magnesium stearate, Silica, 
Microcrystalline cellulose, PVP, Dibasic 

calcium phosphate, Glazing agents 

Gricar Chemical 
SRL İtaliya 19.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Ornovin (tablet №30) adlı məhsul beynin 
funksional vəziyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə 
dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: istifadə yaş həddinin göstərilməsi zəruridir (böyüklər)



Oroflor 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)

Magnesium stearate, Microcrystalline 
cellulose, Gelatin

Koç 
Pharmaceuticals 

Co.Ltd
Türkiyə 01.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Oroflor (kapsul, №20) adlı məhsul bağırsaq 
mikroflorasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik 

istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır. Tərkib və istifadə göstərişinə 
görə dərman vasitəsi deyil. 

Orvin Kapsul 1 flakon sarı, 1 
flakon ağ 2 

flakon

White capsul: Folic acid – 400 mcg, Vitamin C – 100 mg, Iodine – 200 
mcg, Selenium – 50 mcg, Zinc – 5 mg

Yellow capsul: Omega-3 – 750 mg (Docosahexaenoic acid - 320 mg,  
Eicosapentaenoic acid - 250 mg)

White capsul: Cornstarch, Gelatin
Yellow capsul: Glycerin, Gelatin

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 09.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Orvin (1 flakon sarı №30, 1 flakon ağ №30 ) adlı 

məhsul omeqa-3 yağ turşuları və vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 

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

Qeyd: tərkibin yazılışında texniki səhvə yol verildiyindən rəy nömrəsi və 
rəy taixi eyni qalmaqla rəy dəyişdirilir.

Osrecal Tablet (3x10)
Calcium carbonate (Calcium 40%) - 1000 mg, Magnesium oxide 
(Magnesium 60%) - 200 mg, Zinc oxide (Zinc 80%) - 12.5 mg, 

Colecalsiferol (Vitamin D3 10%)  - 0.05 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide

Medicure İlaç 
Sanayi ve Ticaret 

Ltd. Şti
Türkiyə 15.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Osrecal (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. 

Osrecal Tablet (3x10)
Calcium carbonate (Calcium 40%) - 1000 mg, Magnesium oxide 
(Magnesium 60%) - 200 mg, Zinc oxide (Zinc 80%) - 12.5 mg, 

Colecalsiferol (Vitamin D3 10%)  - 0.05 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate, Silicon dioxide

Medicure İlaç 
Sanayi ve Ticaret 

Ltd. Şti
Türkiyə 15.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Osrecal (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. 

Osteocal-D (Osteokal-D) Şərbət 200ml Calcium citrate 200 mg, Magnesium sulphate 100 mg, Cholecalciferol 
0.005 mg

sodium benzoate, Blackberry aroma, 
Peppermint oleum, tricalcium phosphate, 

guar gum, glycerin, sorbitol, citric acid 
monohydrate, deoinize water, potassium 

sorbate

Zeyus Gida 
Takvieleri Karışım 

Ürünleri
Türkiyə 11.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim edilmiş Osteocal-D(şərbət, 200 ml) adlı məhsul D 
vitamini, Kalsium və Maqnezium minerallarının əlavə mənbəyi kimi 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyil.Belə ki,məhsulun tərkibindəki inqredientlər gündəlik 
istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.

OsteoForce Tablet 3x10

Calcium lactate - 400 mg (as elemental Ca+2 74 mg), Calcium Phosphate 
(Dibasic) dehydrate - 860 mg (as elemental Ca+2 200 mg; as elemental 

P+5 155 mg), Magnesium hydroxide - 150 mg (as elemental Mg+2 62 mg), 
Cholecalciferol - 250 IU, Zinc Sulphate - 44.3 mg (as elemental Zn+2 10 

mg), Copper Gluconate -10.7 mg (as elemental Cu+2 1.5 mg), 
Menaquinone-4 (Vitamin K2) - 70 mcg

Lactose, Sorbitol, Starch, Polyvinyl 
pyrrolidone, Polyviol, Titanium dioxide, 
Talc, Polyethylene glycol, Magnesium 

stearate, Silicone dioxide 

Maximum Sağlık 
Ürünleri Ltd Türkiyə 24.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş OsteoForce (tablet №30) adlı məhsul 
osteoporozun profilaktıkası 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. 

Osteohard Tablet 15 x 2
Calcium (from Ca carbonate) - 600 mg, Zinc (from Zinc oxide) - 10 mg, 

Vitamin K1 (Phytomenadione) - 50 mcg, Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 5 
mcg

Sodium carboxymethyl cellulose, 
magnesium salts of fatty acids, 

hydroxypropyl methylcellulose, titanium 
dioxide, PEG, cellulose, talc, polysorbate 

80

Primea Limited İngiltərə 20.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Osteohard (tablet №30) 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. Qeyd: istifadə yaş həddinin 
dəyişdirilməsi zəruridir (14 yaşdan yuxarı)

Osteolis Tablet 2x15
Vitamin K2 (Menakvinon-7) 22.5 mkq,Kalsium-400 mq,Vitamin D3-2.5 

mkq

Qarğıdalı nişastası, Bərkidici vasitə 
(Mikrokristallin Sellüloza), Yapışqanlığın 

qarşısını alan vasitə (Silikon Dioksid, 
Kroskarmelloza Natrium, Maqnezium 

stearat), Karboksimetilsellüloza natrium,  
Örtük ( Titan dioksid, Hipromelloza, 
Polivinil Alkohol, Polietilen Qlikol, 

Polidekstroza, Talk).

MedPharma, 
spol.s.r.o

Çex 
respublikası 29.01.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Osteolis (tablet №30) adlı  məhsul  D,K 
vitaminlərin və Ca mineralın əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: "İstifadə üzrə təlimatda""Dozalanma" bəndində " böyüklər:" yazısı 
əlavə olunsun;"Xüsusi xəbərdarlıqlar və ehtiyatlılıq tədbirləri" bəndində 

"Üç yaşdan kiçik uşaqlarda istifadəsi məsləhət görülmür" yazısı ləğv 
olunsun; Əks göstərişlər" bəndi "Preparatın hər hansı bir komponentinə 

qarşı individual həssaslıq" kim i korrektə olunsun

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

Çex 
respublikası 15.10.2018

Xitam 
verilən 

müraciətlər
məktub

OsteoVef Tablet 1 Calcium carbonate – 1000 mg (eq. 400 mg elemental Ca), Manesium oxide 
– 249 mg (eq. 150 mg elemental Mg), Zinc gluconate – 35 mg (eq. 5 mg 

elemental Zn), Cholecalciferol - 2 mg ( eq. 5 mcg vitamin D)

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

468), Opadry II 85F18422 white, 
Magnesium stearate (E 551), Silicon 

dioxide, Deionized water

Vefa İlaç San. ve 
Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 16.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən OsteoVef (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.


Ostin Daxilə qəbul 
üçün məhlul

150 ml Calcium lactate - 278 mg, Vitamin D3 - 400 UI, Magnesium chloride 
(Magnesium - 28 mg) - 230 mg, Zinc gluconate (Zinc - 1.5 mg) - 10 mg

Potassium sorbate, Sodium benzoate, 
Glucose syrup, Sucrose, Sucralose, 

Aroma, Water

Gricar Chemical 
SRL

İtaliya 07.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Ostin (şərbət, 150 ml) adlı məhsul D3 vitamini və bəzi 

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

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

Qeyd:İstifadəsinə dair göstərişlər bəndində "müalicə xarakterli" 
tövsiyələrin ləğv edilməsi zəruridir.

Ostin Şərbət 150ml Calcium lactate 278 mg, Vitamin D3 400 IU, Magnesium chloride (eq.to Mg 
28 mg) 230 mg, Zinc gluconate ( eq.to 1.5 mg)10 mg

potassium sorbate, sodium benzoate, 
glucose syrup, sucrose, sucralose, 

aroma,water

Gricar Chemical 
SRL İtaliya 14.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Ostin (şərbət, 150 ml) adlı məhsul D 
vitamini və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub,tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə 
ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları 

istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini  aşmır.

Otacı Herbal Hot saşe 144 g Zəncəfil kökü 240 mg, L-ascorbic acid  60 mg

Saxaroza, portakal aroması, sodium 
bikarbonat, darçın aroması, limon 

aroması, mentol aroması, limon turşusu, 
trikalsium fosfat, E100-rəngləndirici

Kurstan Ilacları A.Ş Türkiyə 27.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Otacı Herbal Hot(saşe N 12) adlı 
məhsul soyuqdəymənin simptomlarını  yüngülləşdirən və immuniteti 

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

vasitəsi deyil.



Otacı pastil Oka mentol sorma 2
Menthol0.26%, Eucalypthol 0.26%. Thymol 0.0002%, Camphor 0.0002%, 
Oleum anisi, Oleum origani, Verbascum phlomoides ekstreleri, Glycosum, 

Saccharum.
Kurstan Ilacları A.Ş Türkiyə 30.10.2018

Xitam 
verilən 

müraciətlər

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

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

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

Evalar QSC Rusiya 25.10.2018 Müsbət

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

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

öz tərkibinə və istifadə göstərişinə əsasən dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İdxal zamanı məhsulun üzərində olan informasiyaların Azərbaycan 
dilində də olması zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa bu seriya üçün 
stiker istifadə oluna bilər.  İstifadə qaydasının «yalnız böyüklər 1 tablet 

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

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

Ovunorm Tablet 2 x 15 Inositol 50 % - 1000 mg, Maca (Lepidium meyenii) root dry extract - 10 mg, 
Alpha-lipoic acid - 50 mg, Vitamin E - 20 mg, Zinc oxide - 6.25 mg (app. 

Zinc 5 mg), Coenzyme Q10 - 20 mg 

Microcrystalline cellulose, Colloidal 
silica, Magnesium stearate

ValueMed Pharma 
SrL

İtaliya 23.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ovunorm(tablet № 30) adlı məhsul 
qadınarda reproduktiv orqanlarının fəaliyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi 

tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 
gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul 

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Palidon Kapsul 3 x 10 Serratiopeptidase - 67 mg (80000 IU), Nattokinase - 29 mg (500 FU), 
Essensial phospholipids - 50 mg, Trypsin - 10.5 mg (210 FIP), 

Chymotrypsin - 2.1 mg (200 FIP)

Gelatin, Microcrystalline cellulose, 
Silicon dioxide, Talc, Mannitol, 

Maltodextrin

Bereket İlac 
Kozmetik San. 

Tic.A.Ş

Türkiyə 31.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Palidon (kapsul № 30) adlı məhsul həzm prosesini 

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

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

dərm an vasitəsi deyil.

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

QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır.

Panax Forte Kapsul 1 Crataegus monogyna fruit dry extract – 100 mg, Citrus limon exocarpium 
dry extract – 20 mg, Petroselinum crispum herb dry extract, Allium sativum 

bulbus dry extract – 30 mg, Panax ginseng root dry extract - 70 mg

Cornstarch, Natural gelatin. Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 24.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Panax Forte  (kapsul № 60) adlı məhsul  

orqanizmin metabolik proseslərini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Panthenol 150 ml sprey sprey 150 ml Panthenol-2.15%

auqa, butane, cetearyl alcohol, 
isobutane, isopropyl myristate, propane, 
glyceryl stearate, paraffinum liquidum, 

glycerin, cyclopentasiloxane, 
phenoxyethanol, ceteareth - 20, cetyl 
palmitate, aloe barbadensis leaf juice, 
ethylhexylglycerin, citric acid, allantoin, 
potassium sorbate, sodium benzoate

Kral Kosmetik 
Ürunleri Sanayi 

Ticaret LTD
Türkiyə 05.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən PANTHENOL ( sprey,150) adlı məhsul  

dərinin qulluğu üçün tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, tərkibi və istifadə 
göstərişlərinə əsasən  dərman vasitəsi deyil.

Paradox Omega Babies / 
Paradoks Omeqa Beybiyes

daxilə qəbul 
üçün yağlı 

məhlul

105 ml High omega-3 fish oil blend with - 2.76 g, Extra virgin olive oil - 0.874 g, 
Organic lemon oil - 0.046 g

Yoxdur Sterling 
Pharmaceuticals 

Ltd

Birləşmiş 
krallıq

15.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Paradox Omega Babies / Paradoks 
Omeqa Beybiyes(daxilə qəbul üçün yağlı məhlul, 105 ml) adlı  məhsul 
omeqa-3 yağ turşularının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ  
olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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

Qeyd: İstifadə qaydaları rəyə uyğun olaraq göstərilsin.
Paradox Omega School / 
Paradoks Omeqa Skul

Yumşaq 
çeynənən gel 

kapsullar

3 x 10 High omega-3 fish oil blend with - 840 mg, Extra virgin olive oil - 130 mg, 
Organic lemon oil - 20 mg

Glycerol BP, Gelatin BP bovine (Halal 
certified), Yellow iron oxide paste, 

Lemon oil BP, Maize starch Ph Eur, 
Microcrystalline Cellulose, Sucralose  

powder

EuroCaps Ltd Birləşmiş 
krallıq

15.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Paradox Omega School / Paradoks Omeqa Skul 

(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.

Parvulex Kapsul 3 x 10

Omeqa - 3 - 129.3 mg, EPA - 66.5 mg, DHA - 44.3 mg ,Vitamin B1 - 1.4 
mg ,Vitamin B2 - 1.4 mg, Vitamin B3 - 16 mg, Vitamin B5 - 6 mg, Vitamin 
B6 - 1.8 mg, Vitamin  B7 - 0.035 mg, Vitamin B12 - 2.5 mcg, Vitamin B9 - 
0.4 mg, Vitamin C - 50 mg, Vitamin D3 - 5 mcg, Zinc -10 mg, İron - 17 mg, 

İodine - 150 mcg, Sodium Selenite - 0.12 mg

Gelatin, Deionized water, Sunflower 
seed oil, Glycerin, Lemon peel oil, 

Silicon dioxide, Beeswax white, 
Tocopherol - rich extract, Iron oxide 

(red), Iron oxide (black)

Vefa İlaç San. ve 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 18.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Parvulex (kapsul, №30) adlı məhsul omeqa-
3 yağ turşularının, vitamin və minerallarının 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. 

PBSerum Extreme Firmness 
Complex Professional

Qeyri-invaziv 
mezoterapiya 
üçün toz, 2 x 

20 ml, 1 
applikator, 1 

adapter

2 plastik 
konteynerdə x 

2.2

Sodium Ascorbate 20%, r-Bacillus Licheniformis Keratinase 0.5%, Sodium 
hyaluronate 0.5%, r-Clostridium Histolyticum Collagenase 0.01%.

Aqua,  Dimethyl MEA, Sodium 
phosphate, Sodium Chloride PROTEOS Biotech İspaniya 30.01.2019 Müsbət

PBSerum Extreme Firmness Complex, liofilizə olunmuş toz, flakonda N10 
və həlledici, 20 ml, flakonda N2, üz dərisi üçün yerli istifadə olunan, 
qırışlara qarşı tövsiyə olunan kosmetik vasitələrə aid olub, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.



PBSerum Renewal Multivit 
Complex toz 5x2 plastik 

konteynerdə

R-Bacillus Licheniformis Keratinase  32.96%, Niacinamide 32.96%, Sodium 
hyaluronate 13.18%, Panthenol 10.99%, Pyridoxine HCL 4.39%, Lipase 

3.3%,Thiamine HCL 2.22%
PROTEOS Biotech İspaniya 30.01.2019 Müsbət

PBSerum Renewal Multivit Complex, liofilizə olunmuş toz, flakonda N10, 
üz dərisi üçün yerli istifadə olunan nəmləndirici kosmetik vasitə kimi 

tövsiyə olunur, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi 
deyil.

PBSerum Renewal Vit 
Radiant Complex toz 5x2 plastik 

konteynerdə
Sodium ascorbate 94.34%, r-Bacillus Licheniformis Keratinase 4.72%, 

Sodium hyaluronate 0.94% PROTEOS Biotech İspaniya 30.01.2019 Müsbət

PBSerum Renewal Vit Radiant Complex, liofilizə olunmuş toz, flakonda 
N10, üz dərisi üçün yerli istifadə olunan, piqmentasiyaya qarşı tövsiyə 
olunan kosmetik vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsi deyil.

PBSerum Vrinkle Hyaluronic 
Complex toz 5x2 plastik 

konteynerdə
Sucrose 88.61%,Sodium hyaluronate 6.21%, r-Bacillus Licheniformis 

Keratinase 5.18% PROTEOS Biotech İspaniya 30.01.2019 Müsbət

PBSerum Wrinkle Hyaluronic Complex, liofilizə olunmuş toz, flakonda 
N10, üz dərisi üçün yerli istifadə olunan, qırışlara qarşı tövsiyə olunan 
kosmetik vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyil.

Pchelavit (Pçelavit) Şərbət 190 ml
Vitamin C-21.6 mq. Vitamin A-400 mkq. Vitamin D3-5 mkq. Vitamin B1-0.5 
mq. Vitamin B2-0.6 mq. Vitamin B3-6.4 mq. Vitamin b5-2.4 mq. Vitamin B6-

0.7 mq. Vitamin B12-0.66 mkq

Bal. qablaşdırılmış portağal şirəsi, 
Oliqofruktoza. Qablaşdırılmış armud 

şirəsi. rozmarin ekstraktı. təbii 
dadlandırıcı .su.

Medex d.o.o Sloveniya 06.03.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Pchelavit /Pçelavit (şərbət,  190 ml) adlı  
məhsul 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd : Rəyin"Tərkib" və "İstifadə qaydaları" bəndlərində öncədən 
verdiyimiz rəydə bəzi texniki səhvlərə yol verildiyi üçün, rəy 

dəyişdirilmişdir.

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

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

Reopharma Ltd Bolqarıstan 15.10.2018 Müsbət

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

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

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

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

Pedi-Vital Şərbət 150 ml

L-carnitine – 150 mg, Magnesium lactate – 2 mg, Vitamin C – 25 mg, 
Vitamin E – 5 mg, Vitamin A – 0.45 mg, Vitamin D – 200 IU, Biotin – 20 
mcg, Vitamin B1 – 0.75 mg, Vitamin B2 – 0.5 mg, Vitamin B6 – 1 mg, 

Vitamin B3 – 7 mg, Vitamin B5 – 2 mg, Vitamin B12 – 1 mcg, Folic acid – 
150 mcg, Zinc – 3 mg

EDTA, Distilated water, Xanthan gum, 
Dry citric acid, Sorbitol, Potassium 

sorbate, Strawberry flavour

Vitagen  İlac San. 
ve Tic. Ltd.Şti Türkiyə 15.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Pedi-Vital (şərbət 150 ml) adlı məhsul 
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman 
vasitəsi deyil.

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

əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6) 
uyğun olaraq tərtib olunması, "əks göstərişlər" bölməsinin əlavə olunması 

zəruridir. 

Pedi-Vital Şərbət 150 ml

L-carnitine – 150 mg, Magnesium lactate – 2 mg, Vitamin C – 25 mg, 
Vitamin E – 5 mg, Vitamin A – 0.45 mg, Vitamin D – 200 IU, Biotin – 20 
mcg, Vitamin B1 – 0.75 mg, Vitamin B2 – 0.5 mg, Vitamin B6 – 1 mg, 

Vitamin B3 – 7 mg, Vitamin B5 – 2 mg, Vitamin B12 – 1 mcg, Folic acid – 
150 mcg, Zinc – 3 mg

EDTA, Distilated water, Xanthan gum, 
Dry citric acid, Sorbitol, Potassium 

sorbate, Strawberry flavour

Vitagen  İlac San. 
ve Tic. Ltd.Şti Türkiyə 15.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Pedi-Vital (şərbət 150 ml) adlı məhsul 
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman 
vasitəsi deyil.

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

əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6) 
uyğun olaraq tərtib olunması, "əks göstərişlər" bölməsinin əlavə olunması 

zəruridir. 
PentoKan Fışıldayan 

tablet
1 Potassium (as Potassium hydrogen carbonate) - 420 mg, Vitamin C (L-

ascorbic acid) - 100 mg, D-ribose - 20 mg
Citric acid, Dextrin, Sorbitol, İnulin, 

Starch
Nutrioli GmbH Almaniya 30.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 

nəticəsinə əsasən PentoKan (fışıldayan tablet, №20) 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: Qablaşma üzərində təsiredici və köməkçi maddələr siyahısı rəyə 
uyğun olaraq göstərilsin (istehsalçı tərəfindən təqdim olunan tərkibə aid 

sənədə əsasən).

Pepee
məhlul 

(birdəfəlik 
qaşıqda)

Total Omega 3-455.0 mg, EPA-175.0 mg,DHA-280.0 mg, Vitamin D-5 mkq

Sugar, dionized water, emulgator (mono 
and diglycerides of fatty acids), 

flavouring( water based lemon flavour, 
oil-based lemon flavour, Antioxidant ( 
alpha-tocopherol),Thinkener agent( 
sodium carboxymethyl cellulose), 
preservative( pottasium sorbate), 

flavouring (stravbery flavour), 
cholecalsiferol (Vitami D) (0.004%)

Berko İlaç və Kimya 
San A.Ş Türkiyə 01.02.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlər

Perfexam (Perfeksam) tablet 2

L-glutamine 150 mg, Rhodiola extract (Rhodiola rosea) 90 mg, Calcium 
carbonate 87.70 mg, Bacopa extract (Bacopa monnieri) 62.5 mg, Taurine 

50 mg, Magnesium oxide 47.5 mg, Glucuronolactone 17.8 mg, 
Nicotinamide 8.1 mg, Calcium pantothenate 3.33 mg, Pyridoxine 

hydrochloride 0.86 mg, Thiamine hydrochloride 0.63 mg, Phospholipides 
10 mg, Ginkgo extract (Ginkgo biloba) 6 mg, Poppy extract (Eschscholtzia 

californica) 2.5 mg

microcrystalline cellulose, magnesium 
stearate, silica Les 3 Chenes Fransa 07.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Perfexam (tablet, N 30) adlı məhsul beynin 
koqnitiv funksiyalarının yaxşılaşdırılması üçün  tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:Məhsulun istifadə qaydasında "18 yaşdan yuxarı qəbul etmək" 

tövsiyəsinin qeyd edilməsi zəruridir. Belə ki, məhsulun tərkibində olan 
bitkilərdən alınan preparatlar Avropa Dərman Agentliyinin (ADA) 

tövsiyələrinə əsasən 18 yaşdan tövsiyə olunur.



Perobut Kapsul 3 x 10 GABA (Gamma aminobutyric acid) - 100 mg, Glycine - 150 mg,  Glutamine 
– 100 mg, Biotin – 50 mcg, Folic acid – 50 mcg, Magnesium – 14.4 mg, 

Vitamin B6 - 6 mg

Cornstarch, Natural gelatine Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 21.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Perobut (kapsul №30) adlı məhsul beyin fəaliyyətini 

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

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

Pervenol gel 50 g
Hesperedin 0.05g, Diosmin 0.45 g, Chesnut seed extract 0.319 g. Ginkgo 
biloba leaf extract 0.430 g, Rutin 1.197 g, Common marigold ower extract  

1.197 g.

water, glycerin, triethanolamine, 
carbomer, propylparaben, 

methylparaben

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

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

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

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

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

vasitəsidir.
Qeyd: Dosyedə istehsalçı  tərəfindən  tərkib  haqqında rəsmi sənəd başqa 

qablaşma üçün( miqdar göstərilməyib) təqdim edilmişdir. 50 q məhsul 
üçün  nəzərdə tutulmuş tərkib haqqında istehsalçının rəsmi sənədi 

ekspertizaya təqdim olunmamışdır.

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

Acmedi Koreya Co. 
Ltd

Cənubi 
Koreya 24.10.2018 Müsbət

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

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

Phytodigest / Fitodigest 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 28.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Phytodigest/Fitodigest (məhlul 200 ml) 
adlı məhsul  mədə-bağırsaq sisteminin 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 dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda və 
qablaşma üzərində məhsulun tərkibində olan komponentlərin beynəlxalq 
elmi adlarının  və  rəyə müvafiq olaraq "istifadə qaydası" bəndinin qeyd 

edilməsi zəruridir.

Piena Kids Şərbət 150 ml

Vitamin A – 2800 IU, Vitamin D – 18.7 mcg, Vitamin C – 169.4 mg, Vitamin 
E – 4.5 mg, Vitamin B1 – 3.2 mg, Vitamin B2 – 5.2 mg, Vitamin B6 – 5.5 

mg, Niacin – 45.7 mg, Vitamin B5 – 19.9 mg, Vitamin B12 – 2.9 mcg, 
Lecithin – 228.7 mg, L-lysine – 215.6 mg, Rosehips water extract – 1.7 g, 

Carrot oil extract – 1.7 g, Malt extract – 0.8 g

Sorbitol, Xylitol, Glycerol, Polysorbate 
80, Citric acid, Potassium sorbate, 

Xanthan gum, Sodium benzoate, Aroma 
peach  

Fortex Nutraceutical 
LTD Bolqarıstan 18.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Piena Kids (şərbət 150 ml) adlı məhsul 
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. 

Piena Kids Şərbət 150 ml

Vitamin A – 2800 IU, Vitamin D – 18.7 mcg, Vitamin C – 169.4 mg, Vitamin 
E – 4.5 mg, Vitamin B1 – 3.2 mg, Vitamin B2 – 5.2 mg, Vitamin B6 – 5.5 

mg, Niacin – 45.7 mg, Vitamin B5 – 19.9 mg, Vitamin B12 – 2.9 mcg, 
Lecithin – 228.7 mg, L-lysine – 215.6 mg, Rosehips water extract – 1.7 g, 

Carrot oil extract – 1.7 g, Malt extract – 0.8 g

Sorbitol, Xylitol, Glycerol, Polysorbate 
80, Citric acid, Potassium sorbate, 

Xanthan gum, Sodium benzoate, Aroma 
peach  

Fortex Nutraceutical 
LTD Bolqarıstan 18.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Piena Kids (şərbət 150 ml) adlı məhsul 
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. 

Piena kids syrup 150 ml şərbət 150 ml

vitamin A – 2800 BV,vitamin D-18,7 mkq ,vitamin C-250 mq,vitamin E -4,5 
mq TE,vitamin B1-3,2 mq,vitamin B2-5,2 mq , vitamin B6 -5,5 mq,naisin-
45,7 mq NE,vitamin B5-19,9 mq,vitaminB12-2,9 mq,lesitin -228,7 mq,L-

lizin-215,6 mq,itburnunun sulu ekstraktı,kökün yağlı ekstraktı,mals ekstraktı

Sorbitol və ksilitol,qliserin,polisorbat 
80,limon turşusu,natrium 

benzoat,ksantan rezin,şəftəli aromatı

Fortex Nutraceutical 
LTD Bolqarıstan 03.09.2018

Xitam 
verilən 

müraciətlər

Laboratoriya nəticəsinə əsasən askorbin turşusunun miqdarı uyğun 
deyil.Sənədlərdə uyğunsuzluq var

Piulatte plus saşe 5 qr x 14 Sylibum marianum  Gaertn. (Silimarine 60 mg, Phosphatidilserine 120 mg ) 
400 mg, Galega extract 150 mg maltodextrins,citric acid, silicon dioxide H.P.L.S.p.A İtaliya 30.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Piulatte plus (saşe 5 qr, N 14) adlı məhsul 
süd verən qadınlarda laktasiyanı artırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman 
vasitəsi deyil.Qeyd: "Sylibum marianum" bitkisinin Azərbaycan dilində 

"Adi Alaqanqal" kimi tərcümə olunması zəruridir.

Plaga Forte kapsul (10x2) 
Lipase - 13.000 Fip, Amylase - 6.650 DU, Glucoamilase - 26 AGU, Alpha 
Galactosidase - 125 GaIU, Protease 4.5 - 4.120 HUT, Protease 3.0 - 15 

SAPU,  Protease 6.0 - 3.000 HUT, Natural Bacteria protease - 3.000 PC.

Sunfloweroil, BovineGelatin, 
Titanium Dioxide, red iron oxide, 

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

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

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

nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və 
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.  Qeyd: İstifadə üzrə 
təlimatda "Bbioloji fəallığa malik qida əlavəsidir, dərman vasitəsi deyil" 
ifadəsinin əlavə olunması, istifadə qaydasının " 14 yaşdan yuxarı 1-2 

kapsul gündə 1 dəfə" olaraq dəyi.dirilməsi mütləqdir.

Plamin kapsul 1

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

52 mg,Vitamin 
 C 32 mg

cellulose, magnesium salt of fatty acids

Plameca Plantas 
Medicinales Y 
Complementos 

Alimenticios,S.A

İspaniya 29.10.2018 Müsbət

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

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

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

dərman vasitəsi deyil.

Plazmafer kapsul 3 Vitamin C 50 mg, İron 30 mg, Folic acid 400 mcg
mycrocrystalline cellulose, magnesium 

stearate, silicon dioxide, gelatin, titanium 
dioxide, iron oxide

Fortex Nutraceutical 
LTD Bolqarıstan 13.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Plazmafer (kapsul, N 30) adlı məhsul 
Dəmir, fol turşusu və C vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub,  tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi 

deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 
gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini  aşmır



Plenux  (Plenuks) Tablet 3x10

Folic acid - 500 mcg, Biotin - 150 mcg, Copper - 1000 mcg, İodine - 140 
mcg, İron 17 - mg, Calcium - 100 mg, Magnesium - 150 mg, Selenium - 30 

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

B12 - 6 mcg, Vitamin C - 70 mg, Vitamin D3 - 10 mcg (400 IU), Vitamin E - 
20 mg, Vitamin K -  40 mcg, Zinc - 15 mg

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

Arabic

Koç 
Pharmaceuticals 

Co.Ltd
Türkiyə 23.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Plenux (tablet №30) adlı məhsul 
vitaminlərin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə 
dərman vasitəsi deyil.

PN Cell Regation Skin Healer İnyeksiya 
məhlulu 1ml Polydeoxyribonucleotide 2% water for injection BR Pharma Co. Ltd Cənubi 

Koreya 18.01.2019 Müsbət

PN Cell Regation Skin Healer, inyeksiya üçün məhlul, 1 ml, əvvəlçədən 
doldurulmuş şprisdə №2, üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan 
tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi 

deyil.  

Polide D3 Damcı 15ml Cholecalciferol 1.25 mg Olive oil
Medicure İlaç 

Sanayi ve Ticaret 
Ltd. Şti

Türkiyə 04.01.2019 Müsbət

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

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

dərm an vasitəsi deyil.

Polijen kapsul 2

Arı südü 20 mq, Jenşen ekstraktı 40 mq, Buğda cücərtisi  yağı 50mq, 
Saflor yağı 30mq, L-Arginin 20 mq, L-Lizin 20 mq, Deanol bitartrat 25 mq, 

Soya lesitini 90 
mq, Metionin 74 mkq, Butilen hidroksitoluen 1 mq, Bitki tozcuqları 25 mq, 
Vitamin A palmitat 5000 BV, Vitamin D3 400 BV, Vitamin E 180 mq, Biotin 

0.2 mq, B1 5 
mq, B2 5 mq, B6 4 mq, B12 15 mkq, Nikotinamid 20 mq, Vitamin  C 150 
mq, Fol turşusu 0.5 mq, Kalsium pantotenat 10 mq, Orot turşusu 10 mq, 

Kalium 8 
mq, Kalsium 50 mq, Fosfor 38.71 mq, Dəmir 14 mq. Flüor 1 mq, 

Maqnezium 1 mq, Mis 2 mq, Yod 150 mkq, Manqan 2.5 mq, Molibden 186 
mkq, Sink 15 mq, Selen 50 

mkq, Xrom 100 mkq, Nikel 4 mkq, Bor 30 mkq

Yerfındığı yağı, hidratlaşmış bitki yağı, 
qismən hidratlaşmış bitki  yağ, ağ arı 

mumu  E.İ.P.İ.CO Misir 12.11.2018 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən müəyyən olundu ki,  POLİJEN (kapsul  
N 12) adlı  məhsul vitamin və mineralların  əlavə mənbəyi kimi tövsiyə  

olunan məhsul olub,   öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsidir. Belə ki, onun tərkibində olan  bəzi inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşır(vitamin E-180 mq və 

Vitamin B12-15 mkq). Həmçinin, məhsulun istifadə üzrə təlimatında onun 
farmakoloji xüsusiyyətlərinin, farmakoterapevtik qrupun göstərilməsi bu 
faktı bir daha təsdiqləyir. Belə ki, BFMQƏ-n bu xüsusiyyətlərinin olması 

mümkün deyil.

Polirong Şərbət 150ml

Propolis ekstraktı ( Propolis extract) - 20 mq,Arı tozcuğu ( Bee Pollen)- 15 
mq,Beta qlükan (Beta glukan) - 20 mq,Exinaseya ekstraktı  (Echinacea 

purpurea) - 30 mq,Qara üzümün çəyirdəyinin ekstraktı ( Extract uva 
semen) - 1 mq, Nar ekstraktı ( Extract punicum) - 30 mq,Böyürtkən 

meyvələrinin ekstraktı (Extract blackberry fructum)  - 15 mq,Aptek zəncəfili 
( Zingiber officinale) - 50 mq,Sink sulfat (Zinc Sulfate) - 2 mq

sorbatol, qliserol,  fruktoza, kalium- 
sorbat, natrium- benzoat, limon turşusu, 
ksantan kitrəsi, sink-qlukonat,  vanil ətri, 

su 

Fortex Nutraceutical 
LTD Bolqarıstan 11.02.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən POLİRONG(şərbət, 150 ml) adlı məhsul  
immun sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri 

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

dərman vasitəsi deyil.
Qeyd:Qablaşdırmavə istifadə üzrə təlimatda bitki inqradientlərinin 

elmi(latın dilində) adlarında   çox sayda səhvlər olduğundan, korrektə 
olunsun.

Polised Tablet 30

QAYT-150 mg,Qlisin- 100mg,Inozitol-100mg,Qonaqotu ekstraktı 
(Passiflora incarnata)-100mg,Pişikotu    ekstraktı (Valeriána officinális)-

100mg,Mayaotu   ekstraktı  (Humulus lupulus) -45mg,Vit.B3- 20mg,Vit.B6- 
5mg.

Microcyristalline Cellulose, Stearic Acid, 
Silica, Magnesium Stearate, 

Hydroxypropyl Methylcellulose.

GH YİLDİZ İLAÇ 
VE KOZMETİK 

SANAYİ TİCARET 
LTD.ŞTİ.

Türkiyə 14.03.2019 Müsbət

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

gərginlik,yuxusuzluq(yüngül forma) aradan götürmək 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.
Qeyd:Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda "tərkib" ,""istifadə sahəsi" 

və" əks göstərişlər" bəndləri rəyin müvafiq bəndlərinə uyğun olaraq 
yazılsın. 

Polivit Şərbət 100 ml
Concentrated grape juice – 70 ml, Vitamin C – 0.05 g, Liquid extract of 
walnut fruit – 30 ml, Dry extract aronia - 0.025 g, Dry extract rosehip - 

0.025 g
Sorbic acid Litoral Universitet 

İnnovasiya Şirkəti Rusiya 25.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Polivit (şərbət 100 ml) adlı məhsul 
sağlamlığın bərpası üçün profilaktik məqsədlə tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə 
dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Qablaşma üzərində "dərman vasitəsi deyil" ifadəsi ilə yanaşı "bioloji 
fəallığa malik qida əlavəsi" ifadəsinin olması, istifadə qaydasında yaş 

həddinin göstərilməsi "18 yaşdan yuxarı" zəruridir. 

Polizolin Şərbət 100 ml
Sarımsaq ekstraktı (Allium Sativum ext.)20 mq;Balqabaq toxumlarının 

ekstraktı (Cucurbita pepo seed ext.) 8 mq;Qərənfil çiçəyinin yağı (Syzigium 
aromaticum) 8 mq;Dağ tərxunu ekstraktı (Tanacetum vulgare ext.) 8 mq;

göstərilməyib Saşera-Med MMC Rusiya 28.03.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Polizolin(şərbət,100 ml) adlı məhsul  
bağırsaq helmintlərinin müalicəsi zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə 
olunan  BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:1)İstifadə üzrə təlimatda  və qablaşdırmada Şirinkök ekstraktı 
(Polypodium virginianum ext.) inqredientinin adı bu şəkildə korrektə 

olunsun, 
2)Uşaqlara istifadəsinə dair təhlükəsizliyi ilə bağlı müvafiq sənədlər 
təqdim olmadığı üçün, istifadə üzrə təlimatda vasitənin rəydəki kimi 

göstərdiymiz yaş haddi qeyd olunsun;“Dərman vasitəsi deyildir”;“Tövsiyə 
edilən sutkalıq dozanı keçməyin”;“BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz 

etmir”; "Dərman istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin”. ifadələri əlavə 
olunsun



Polizolin Şərbət 100 ml
Sarımsaq ekstraktı (Allium Sativum ext.)20 mq;Balqabaq toxumlarının 

ekstraktı (Cucurbita pepo seed ext.) 8 mq;Qərənfil çiçəyinin yağı (Syzigium 
aromaticum) 8 mq;Dağ tərxunu ekstraktı (Tanacetum vulgare ext.) 8 mq;

göstərilməyib Saşera-Med MMC Rusiya 28.03.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Polizolin(şərbət,100 ml) adlı məhsul  
bağırsaq helmintlərinin müalicəsi zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə 
olunan  BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:1)İstifadə üzrə təlimatda  və qablaşdırmada Şirinkök ekstraktı 
(Polypodium virginianum ext.) inqredientinin adı bu şəkildə korrektə 

olunsun, 
2)Uşaqlara istifadəsinə dair təhlükəsizliyi ilə bağlı müvafiq sənədlər 
təqdim olmadığı üçün, istifadə üzrə təlimatda vasitənin rəydəki kimi 

göstərdiymiz yaş haddi qeyd olunsun;“Dərman vasitəsi deyildir”;“Tövsiyə 
edilən sutkalıq dozanı keçməyin”;“BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz 

etmir”; "Dərman istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin”. ifadələri əlavə 
olunsun

Polstoun şərbət 300 ml

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

officinals-170 mq

fructose, polysorbate, potassium sorbate, 
benzoate sodium, xanthan gum, lemon 

flavoring, water

Fortex Nutraceutical 
LTD Bolqarıstan 17.10.2018 Mənfi

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

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

dərman vasitəsi (Tutukon şərbət 600 ml)  mövcuddur.

Polstoun Daxilə qəbul 
edilən məhlul 300ml

Qatırquyruğu gövdəsinin ekstraktı-420 mq, Mercani meyvə yarpağlarının 
ekstaktı-520 mq, Tozağacı yarpağının ekstraktı-220 mq, Adaçayıyarpağının 

ekstraktı-70 mq, Rozmarin yarpağının ekstraktı-170 mq, Ayıqulağı 
yarpağının ekstraktı-170 mq, Dərman limonotu meyvəsinin ekstaktı-170 

mq, Çobanyastığı gövdə çiçək ekstraktı-100 mq, Ayrıqotu köksapının 
ekstaktı-170 mq, Böyrəkotu yarpağının ekstaktı-100 mq

Sodium benzoat (E211), Potassium 
sorbat (E202), Su

Zeyus Gida 
Takvieleri Karışım 

Ürünleri
Türkiyə 22.01.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlər
uyğunsuzluq

Polycard Kapsul 2 x 15 L-carnitine - 500 mg, Coenzyme Q10 - 30 mg, Quercetin - 25 mg Granulac 200 (Alpha-lactose 
monohydrate)

Cydonia doo Bosniya və 
Herseqovina

08.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Polycard (kapsul, №30) adlı məhsul orqanizmin əsas 

metabolizm proseslərini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatın Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul 

tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida 
əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI” - nın 5 və 6 - cı 

bəndlərinə uyğun olaraq tərtib edilməsi zəruridir.

Pover-SAQ Çeynəmə 
tablet 2x15 S-acetyl L- glutathione 200 mg 

Mannitol, xylitol, microcrystalline 
cellulose, mono and diglycerides of fatty 
acids, silicon dioxide, magnesium salts 
of fatty acids, flavour, Acesulfame K, 

citric acid,

Salix SrL İtaliya 06.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim edilmiş Pover-SAQ (şeynəmə tablet, №30) adlı 
məhsul orqanizmi zərərlı maddələrdən qorumaq üçün tövsiyə olunan, 

andioksidant təsirə malik BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, 
tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.Qeyd: Azərbaycan 
dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "14 yaşdan yuxarı 1 tablet 

gündə 1-2 dəfə qəbul etmək" tövsiyəsinin qeyd edilməsi zəruridir.

Pregnom Kapsul 3 x 10

Omeqa - 3 - 129.3 mg, EPA - 66.5 mg, DHA - 44.3 mg ,Vitamin B1 - 1.4 
mg ,Vitamin B2 - 1.4 mg, Vitamin B3 - 16 mg, Vitamin B5 - 6 mg, Vitamin 
B6 - 1.8 mg, Vitamin B7 - 0.035 mg, Vitamin B12 - 2.5 mcg, Vitamin B9 - 

0.4 mg, Vitamin C - 50 mg, Vitamin D3 - 5 mcg, Zinc -10 mg, İron - 17 mg, 
İodine - 150 mcg, Sodium Selenite - 0.12 mg

Gelatin, Deionized water, Sunflower 
seed oil, Glycerin, Lemon peel oil, 

Silicon dioxide, Beeswax white, 
Tocopherol - rich extract, Iron oxide 

(red), Iron oxide (black)

Vefa İlaç San. ve 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 18.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Pregnom (kapsul, №30) adlı məhsul omeqa-
3 yağ turşularının, vitamin və minerallarının 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. 

Prenalen toz 5 g № 14 Garlic (Allium sativum L.) standartized, dry extract - 144 mg, Vitamin C (as 
L-ascorbic acid) - 80 mg, Zinc (as Zinc citrate) - 10 mg

Maltodextrin, Sorbitol, Malic acid, 
Beetroot powder, Raspberry juice 
reconstituted from concentrated 

raspberry juice, Flavours, Black tea dry 
extract, Silicon dioxide, Sucralose, 

Steviol glycosides

Polski Lek S.A Polşa 28.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən PRENALEN(saşe, 5 g № 14) adlı 

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

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:a)"saşet" sözü  "saşe" ilə əvəz olunsun;
         b) qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda "tərkib" rəyə uyğun olaraq 

göstərilsin 

Presenora plus kapsul 2
Passiflora flower dry extract 4:1 (Passiflora incarnata) 50mg, Melissa dry 

extract 4:1 (Melissa officinalis) 50 mg. Griffonia seed dry extract (Griffonia 
simplicifolia) (20% 5 HTP) 20 mg, Melatonin 1 mg

magnesium stearate, fibrex, gelatine
Solepharm  

Pharmaceuticals 
Ltd

Latviya 28.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Presenora plus (kapsul, N 30) adlı məhsul 
mərkəzi sinir-sistemi pozğunluqlarında tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib 
və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun 

tərkibində olan inqredientlər gündəlik istehlakın yol verilən maximal 
istifadə həddini aşmır.

Priyas Forte Şərbət 120 ml GABA (Gamma aminobutyric acid) - 100 mg, Glycine - 50 mg,  Ginkgo 
biloba leaf dry extract – 40 mg, Vitamin B9 – 50 mcg, Vitamin B2 – 1 mg, 

Vitamin B3 – 11 mg, Vitamin B6 – 0.9 mg, Vitamin B12 – 1 mcg

Deionized water, Rasperry flavour, 
Xanthan gum,  Citric acid, Sucralose, 
Potassium sorbate, Sodium benzoate

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 21.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Priyas Forte (şərbət 120 ml) adlı məhsul  
beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

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

Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib olunması zəruridir.



Probac Plus 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)

Magnesium stearate, Microcystalline 
cellulose, Gelatine

Koç 
Pharmaceuticals 

Co.Ltd
Türkiyə 13.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Probac Plus (kapsul, №20) adlı məhsul 
bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik 

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

Probac Plus 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)

Magnesium stearate, Microcystalline 
cellulose, Gelatine

Koç 
Pharmaceuticals 

Co.Ltd
Türkiyə 13.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Probac Plus (kapsul, №20) adlı məhsul 
bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik 

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

Probiocsin Kapsul 1

Lactic acid and bifido bacteria complex (Bifidobacterium bifidum, 
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, 

Lactobacillus rhamnosus, Enterococcus faecium, Streptococcus 
thermophilus, Bifidobacterium longum) - 2x109  CFU, Saccharomyces 

boulardii - 2x109  CFU

Maltodextrin, inulin, gelatin, titanium 
dioxide Primea Limited İngiltərə 20.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Probiocsin (kapsul №30) adlı məhsul 
bağırsaq mikroflorasını 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.
Progelcaine gel 50 q Lidocaine Hydrochloride-9.6% Carbomer, Sorbitan Laurate, Diethylene 

glycol monoethyl ether, Ethanol, Purified 
water

Koru 
Pharmaceuticals Co 

Ltd

Cənubi 
Koreya

15.01.2020 Mənfi Ekspertizaya təqdim olunmuş "Progelcaine, 50q gel tubda" adlı məhsul 
tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir. Belə ki, 

farmakoloji ağrıkəsici təsirə malikdir.

Progen İSO Tablet 3 x 10
Genistein and Daidzein (isoflavones) from Soy extract - 25 mg, 

Epigallocatechin - 3 - gallate from Green tea extract - 60 mg, Indole - 3 - 
carbinol from Brassica - 100 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate, Silica

Gricar Chemical 
SRL İtaliya 07.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Progen İSO (tablet, № 30) adlı məhsul 
menopauza pozğunluqlarını, halsızlığı aradan qaldırmaq üçün və 

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

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

Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "əks 
göstərişlər" bəndinin və  "istifadə qaydası" bəndində yaş həddinin 

(böyüklərə) qeyd edilm əsi zəruridir.

ProLakt toz 5 q x 15 Lactobacillus acidophilus - 350 million, Lactobacillus casei - 150 million, 
Lactobacillus rhamnosus - 200 million, Lactobacillus plantarum - 150 

million, Lactobacillus bulgaricus - 150 million, Bifidobacterium infantis - 150 
million, Bifidobacterium longum - 150 million, Bifidobacterium breve - 150 

million, Streptococcus thermophillus - 200 million, Saccharomyces 
boulardii - 50 million, Elemental Zinc - 4 mg, Fructooligosaccharides - 100 

mg

Maltodextrin, Banana flavor, Magnesium 
stearate, Sucralose

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 30.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Prolakt (toz, saşedə № 5 q x 15) 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 

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda və 
qablaşma üzərində məhsulun tərkibində olan komponentlərin beynəlxalq 

elmi adları ilə yanaşı, Azərbaycan dilində tərcüməsinin qeyd edilməsi 
zəruridir.

Proner toz 1 x 10 Streptococcus thermophilus - 10 mlrd. , Bifidobacterium lactis - 10 mlrd. , 
Lactobacillus reuteri - 10 mlrd. , Lactobacillus rhamnosus - 10 mlrd. Oligofructose, Inulin Saşera-Med MMC Rusiya 29.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Proner (saşe, №30) adlı məhsul bağırsaq 
mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində 
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının 

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

Qeyd:Qablaşma eskizi üzərində xarici dildə qeyd edilmiş "sachets" və 
"paket" yazılarının "saşe" yazısı ilə əvəz edilməsi, qablaşma eskizi və 

Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadə qaydası" 
bəndində "14 yaşdan yuxarı 1 saşe gündə 1 dəfə qəbul etmək" 

tövsiyəsinin qeyd edilməsi, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda köməkçi maddələrin qeyd edilməsi, "Bioloji aktiv əlavə"yazısının 
"Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilməsi, “Xəstəliklərin 

müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz”;“Tövsiyə edilən sutkalıq 
dozanı keçməyin” “BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir”; “Hamiləlik və 

laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə  
məsləhətləşin” yazılarının qeyd edilm əsi zəruridir.

Proner toz 1 x 10 Streptococcus thermophilus - 10 mlrd. , Bifidobacterium lactis - 10 mlrd. , 
Lactobacillus reuteri - 10 mlrd. , Lactobacillus rhamnosus - 10 mlrd. Oligofructose, Inulin Saşera-Med MMC Rusiya 29.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Proner (saşe, №30) adlı məhsul bağırsaq 
mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində 
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının 

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

Qeyd:Qablaşma eskizi üzərində xarici dildə qeyd edilmiş "sachets" və 
"paket" yazılarının "saşe" yazısı ilə əvəz edilməsi, qablaşma eskizi və 

Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadə qaydası" 
bəndində "14 yaşdan yuxarı 1 saşe gündə 1 dəfə qəbul etmək" 

tövsiyəsinin qeyd edilməsi, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda köməkçi maddələrin qeyd edilməsi, "Bioloji aktiv əlavə"yazısının 
"Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilməsi, “Xəstəliklərin 

müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz”;“Tövsiyə edilən sutkalıq 
dozanı keçməyin” “BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz etmir”; “Hamiləlik və 

laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə  
məsləhətləşin” yazılarının qeyd edilm əsi zəruridir.

Propinex toz 5qx10 Inuline – 2000 mg, lactobacillus acidophilus – 100000 CFU, bifidobacterium 
longum – 100000 CFU Maltodextrin, orange flavour

Vega İlaç Koz.Gida 
İmalat 

San.Tic.Ltd.Şti
Türkiyə 07.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş  Propinex (saşe №10) adlı məhsul bağırsaq 
mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində 
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının 

yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə 
dərman vasitəsi deyil. Qeyd: qablaşma və istifadə üzrə təlimatda "hekim 

təyinatı ilə" ifadəsi götürülsün!



Prossimol Gold Kapsul 2 x 15 Pancreatin - 300 mg (Lipase 10000 PH.EUR.U., Amylase 8000 PH.EUR.U., 
Proteases 666 PH.EUR.U.),  Simeticone - 50 mg

Vegetable capsule, Magnesium 
Stearate, Microcrystalline Cellulose, 

Silicone Dioxide 

GH YİLDİZ İLAÇ 
VE KOZMETİK 

SANAYİ TİCARET 
LTD.ŞTİ.

Türkiyə 15.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Prossimol Gold (kapsul, №30) adlı məhsul həzm 

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

dərm an vasitəsi deyil. 

Prostakaps Kapsul 3 x 10
Cırtdan palma ekstarktı-300 mq, Likopin ekstraktı-500 mkq, Gicitkən 

ekstraktı- 62.5 mq, Ayı qulağı ekstaktı-12.5 mq, Balqabaq toxumu yağı-300 
mq, Sink-10.3 mq, Selen-103 mkq

Natrium selenat, Lesitin, arı mumu, bitki 
yağı, qliserin, su, jelatin

Vefa İlaç San. ve 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 12.03.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Prostakaps (kapsul  N 30) adlı məhsul  
prostat vəzinin fəaliyyətini yaxşılaşdıran BFMQƏ olub, onun tərkibində 

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

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

Qeyd: istifadə üzrə təlimatda məhsulun 14 gündən artıq istifadə 
olunmaması barədə məlumat olması zəruridir. Belə ki, Ayıqulağı bitkisi 2 
həftədən artıq istifadə olunduqda böyrəklərə qıcıqlandrıcı təsir göstərir.

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

Medica S.R.L Rumıniya 19.10.2018 Müsbət

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

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

istifadə qaydasına görə dərm an vasitəsi deyil.

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

zəruridir.

Protein 90 Haselnuss toz 2350q

İsoleucine 4400 mg, Leucine 7900 mg, Lysine 6300 mg, Valine 4400 mg, 
Phenylalanine 5300 mg, Threonine 4000 mg, Methionine 1300 mg, 

Tryptophan 1100 mg, Glutamine 19200 mg,Asparagine 11900 mg, Arginine 
7400 mg, Proline 5500 mg, Serine 4800 mg, Alanine 4200 mg, Glycine 

4200 mg, Tyrosine 3500 mg, Histidine 3000 mg,Cysteine 1600 mg

low fat cocoa powder, sucralose, steviol 
glycoside

İronMaxx Nutrition 
GmbH Almaniya 25.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş  Protein 90 Haselnuss (toz, 2350q) adlı 
məhsul idmançılar üçün qida rasionu zənginləşdirmək məqsədi ilə tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub,tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 
vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini  
aşmır.Qeyd:qablaşma üzərində  xarici dildə olan yazıların Azərbaycan 

dilində də qeyd edilməsi zəruridir.

Protein Bar Strawberry Baton 35q
Protein blend - 35%, whole milk chocolate - 17% (sugar, whole milc 

powder, cocoa butter, coca mass, emulsifier (lecithins (soya)), vanilla 
extract)

glucose syrup, fructose syrup, water, 
palm fat, glycerol, strawberry powder, 

flavour, citric acid, microcrystaline 
cellulose, palm oil, carmine

İronMaxx Nutrition 
GmbH Almaniya 31.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Protein Bar Strawberry (baton 35 q) adlı 
məhsul İdmançılar üçün qida rasionu zənginləşdirmək məqsədi ilə tövsiyə 

olunan xüsusi qida olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 
dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini aşmır və 

tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Protein Professional 
Cookies&Cream toz 2350q

İsoleucine 4200 mg, Leucine 6800 mg, Lysine 2200 mg, Valine 4200 mg, 
Phenylalanine 5000 mg, Threonine 2700 mg, Methionine 1500 mg, 

Tryptophan-1000 mg, Glutamine 34600 mg, Asparagine 4100 mg, Arginine 
3700 mg, Proline 12000 mg, Serine 4800 mg, Alanine 2700 mg, Glycine 

3200 mg, Tyrosine 3500 mg, Histidina 2000 mg, Cysteine 1800 mg

rice crispies,xanthan gum, acesulfam K, 
sodium cyclamate,low fat cocoa powder, 

aspartame, saccharin-sodium

German Forge 
Sports Nutrition Almaniya 30.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş  Protein Professional Cookies&Cream (toz, 
2350 q) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionu zənginləşdirmək 

məqsədi ilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkib və istifadə göstərişlərinə 
əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan 

təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal 
istifadə həddini  aşmır.Qeyd:qablaşma üzərində  xarici dildə olan yazıların 
Azərbaycan dilində və "istifadə qaydası" bölməsində "gündə 1 dəfə qəbul 

etmək" tövsiyəsinin qeyd edilməsi zəruridir.

Proxolin max Şərbət 120 ml Lecithin – 100 mg, Ginkgo biloba leaf dry extract – 40 mg, Vitamin B6 – 1 
mg

Deionized water, Rasperry flavour, 
Xanthan gum,  Citric acid, Sucralose, 
Potassium sorbate, Sodium benzoate

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 21.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Proxolin max (şərbət 120 ml) adlı 
məhsul  beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyöun olaraq tərtib olunması zəruridir.

Prudens D3 məhlul 15 ml Vitamin D3 - 50000 IU (1000 UI/10 drops) Sunflower seed oil, Mix of tocopherols Gricar Chemical 
SRL İtaliya 19.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Prudens D3 (məhlul 15 ml) adlı məhsul 
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. Qeyd: məhsul 6 damcıdan artıq tövsiyə olunduğu 
halda yol verilen istehlak həddi aşır. Buna görədə istifadə üzrə təlimatda 
"Uşaqlar: raxitin profilaktikası məqsədi ilə gündə 4-10 damcı (400-1000 

BV); Raxitin müalicəsi məqsədi ilə gündə 10 damcı və daha artıq" 
ifadəsinin götürülməsi zəruridir.



Pulmar Şərbət 100ml
Biyan balı-45 mq, Adi cirəgülü ekstraktı-5 mq, Adaçayı ekstraktı-3.11 mq, 

Ammonium qliserrizat-3 mq, Evkalipt yağı-2.44 mq, Nanə yağı-1.12 mq, At 
şabalıdı-2 mq, Ryazyana ekstraktı-1.89 mq, Kəklikotu ekstraktı-0.33 mq

Distilə olunmuş su,Kalium 
sorbent,Ammonium xlorid

A Pharma Health 
Products Co. Türkiyə 04.01.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlər

“SIM MED”  MMC şirkətininin 27.11.2018-ci il  tarixli  məktubuna cavab 
olaraq bildiririk ki, Türkiyənin  “A Pharma Sağlık Ürünləri A.Ş” şirkətinin 

istehsalı olan PULMAR (şərbət,  150 ml) adlı məhsulun dərman 
vasitələrinə  aid olub-olmaması ilə bağlı məhsula dair  müvafiq ekspertiza 

rəyinin verilməsi mümkün deyil. Belə ki,  məhsul haqqında qənaətbəxş  
məlumat alınmamışdır və ekspertiza zamanı aşağıdaki catışmazlıqlar 

aşkar olunmuşdur:
-istehsalçı tərəfindən məhsulun tərkibinə dair təqdim olunmuş sənədlə 

məhsulun istifadə  üzrə təlimatı və qablaşdırmanın üzərindəki 
inqredientlərin adları arasında  uyğunsuzluqlar aşkar olunmuşdur. 

Həmçinin,  bitki ekstraktlarının hansi bioloji fəal maddəyə görə 
standartlaşdırılması göstərilməyib( bu səbəbdən həmin inqredientin 
dozasının BFMQƏ-ə uyğun olunmasını təyin etmək mümkün deyil);

- məhsul 4 yaşdan uşaqlara tövsiyə edildiyi halda, onu  böyüklərə   təyin 
etmək zəruridir( belə ki,  məhsulun tərkibinə  dair  istehsalçı tərəfdən 

təqdim olunmuş sənədə əsasən  onun tərkibində biyan bitkisi mövcuddur); 


- son məhsulun qablaşdırmasının eskizi əvəzinə onun aşağı keyfiyyətli 
olan şəkili təqdim  olunm uşdur.

Təkrar ekspertiza üçün sənədlər Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 

“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 
QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq  təqdim  olunm alıdır. 

Pure Göz damcı 10ml Camomile water - 10%, Euphrasy (eyebright) water - 10%, Cornflower 
water - 10%, Witch-hazel water - 10%

dibasic sodium phosphate, monobasic 
sodium phosphate, sodium chloride, 

sodium edetate, benzalkonium chloride, 
water for injection

Farmigea SpA İtaliya 26.12.2018 Müsbət
Ekspertizaya təqdim olunmuş  Pure (göz damcısı 10 ml ) adlı məhsul göz 
yorğunluğu, gözün qıcıqlanması və qızarması zamanı tövsiyə olunan tibbi 
vasitə olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Pure Whey Protein Milk 
Chocolate toz 900q

İsoleucine 4189 mg, Leucine 7810 mg, Lysine 6390 mg, Valine 3976 mg, 
Phenylalanine 2272 mg, Threonine 4615 mg, Methionine 1491 mg, 

Tryptophan 1278 mg,
 Glutamine 11999 mg, Asparagine 7384 mg, Arginine 2130 mg, Proline 

3905 mg, Serine 3692 mg, Alanine  3408 mg, Glycine 1278 mg, Tyrosine 
2130 mg, Histidine 1420 mg, Cysteine 1633 mg

Whey protein concentrate( whey protein 
(Milk), emulsifer (lecithins),low fat cocoa 

powder, flavouring, sweetener ( 
sucralose, steviol glycosides

German Forge 
Sports Nutrition Almaniya 25.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş  Pure Whey Protein Milk Chocolate (toz, 
900 q) adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionu zənginləşdirmək məqsədi 

ilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən 
dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici 

inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə 
həddini  aşmır.Qeyd:"İstifadə qaydası" bölməsində "2 xörək qaşığı (25 q) 
toz 250 ml suda həll etməklə 3 dəfə qəbul etmək" tövsiyəsinin,  qablaşma 

üzərində "Dərman vasitəsi deyil" yazısının və xarici dildə olan yazıların 
Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi zəruridir.

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

maltodextrin, strarch, calcium stearate, 
croscarmellose sodium, colloidal silicon 

dioxide, cellulose microcyistalline, PEG - 
4000, hydroxmethylypropylcellulose, 

titan dioxide, talc

Evalar QSC Rusiya 29.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Pustirnik Forte (tablet №40) adlı məhsul 
MSS fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub,  tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik 

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

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

Qeyd:  İdxal zamanı məhsulun üzərində olan informasiyaların Azərbaycan 
dilində də olması zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa bu seriya üçün 
stiker istifadə oluna bilər. İstifadə olunmuş stikerdəki məlumatların orginal 
qablaşmaya uyğun olaraq tam tərcümə olunması zəruridir (“bioloji fəallığa 

malik qida əlavəsi”, “dərman vasitəsi deyil” ifadələrinin “əks göstərişlər” 
bölməsinin əlavə olunması daxil olmaqla). istifadə qaydasının "yalnız 

böyüklər 1 tablet gündə 2 dəfə" olaraq dəyişdirilm əsi m ütləqdir

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

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

colloidal silicon dioxide, cellulose 
microcyistalline, calcium stearate, 

polisorbate - 80, 
hydroxmethylypropylcellulose, titan 

dioxide, flavoring

Evalar QSC Rusiya 29.10.2018 Müsbət

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

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

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

öz tərkibinə və istifadə göstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:  İdxal zamanı məhsulun üzərində olan informasiyaların Azərbaycan 
dilində də olması zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa bu seriya üçün 
stiker istifadə oluna bilər. Orginal qablaşma və stikerdə olan məlumatların 
eyniləşdirilməsi mütləqdir. (istifadə qaydasının "14 yaşdan böyüklərə 1-2 

tablet gündə 3 dəfə" olmasının saxlanılması şərti ilə, belə ki, orginal 
qablaşmada məhsul 14 yaşdan aşağı uşaqlara da tövsiyə olunmuşdur). 

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



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

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

colloidal silicon dioxide, cellulose 
microcyistalline, calcium stearate, 

polisorbate - 80, 
hydroxmethylypropylcellulose, titan 

dioxide, flavoring

Evalar QSC Rusiya 29.10.2018 Müsbət

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

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

məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər 
və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul 
öz tərkibinə və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Qeyd:  
İdxal zamanı məhsulun üzərində olan informasiyaların Azərbaycan dilində 

də olması zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa bu seriya üçün stiker 
istifadə oluna bilər. Orginal qablaşma və stikerdə olan məlumatların 

eyniləşdirilməsi mütləqdir. (istifadə qaydasının «14 yaşdan böyüklərə 1-2 
tablet gündə 3 dəfə» olmasının saxlanılması şərti ilə, belə ki, orginal 

qablaşmada məhsul 14 yaşdan aşağı uşaqlara da tövsiyə olunm uşdur)



Qematogen Vitamin C ilə Baton 40 q Sibirskoe Zdorovye Rusiya 21.01.2020 Xitam 
verilən 

müraciətlər

teleb olunan senedler teqdim edilmeyib
qeyri resmi

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

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

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

istifadə qaydasına görə dərm an vasitəsi deyil.

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

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

Qızıl mumya N20 tablet (20x1) Təmizlənmiş Altay mumyası - 200 mq yoxdur Evalar QSC Rusiya 12.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Qızıl Mumya tablet №20 adlı məhsulun 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın 
yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. 

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

istifadə qaydasına görə dərman vasitəsi deyil.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

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

sorbit, powdered lemon juice, natural 
flavoring lemon, calcium stearate or 
magnesium stearate, colloidal silicon 

dioxide, cellulose microcyistalline

Evalar QSC Rusiya 22.10.2018 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Qlisin forte 300 mq tablet №20 adlı məhsul 
öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki, 

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

dərman vasitəsi (QLİSİN 100 mg)  mövcuddur.

Qlisin forte 500 mq tablet 3 glycine - 1000 mg, vitamin B6 - 6 mg, vitamin B1 - 5 mg, vitamin B12 - 9 
mcg

sorbit, powdered lemon juice, natural 
flavoring lemon, calcium stearate or 
magnesium stearate, colloidal silicon 

dioxide, cellulose microcyistalline

Evalar QSC Rusiya 07.11.2018 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Qlisin forte 500 mq tablet №20 adlı məhsul 
öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki, 

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

dərman vasitəsi (QLİSİN 100 mg)  mövcuddur

Qlisin Forte Evalar 300 mq 
№60 tablet (20x3) glycine - 600 mg, vitamin B6 - 6 mg, vitamin B1 - 5 mg, vitamin B12 - 9 

mcg

sorbit, powdered lemon juice, natural 
flavoring lemon, calcium stearate or 
magnesium stearate, colloidal silicon 

dioxide, cellulose microcyistalline

Evalar QSC Rusiya 29.10.2018 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Qlisin forte 300 mq tablet №60 adlı məhsul 
öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki, 

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

dərman vasitəsi (QLİSİN 100 mg)  mövcuddur

QT Fill Plus AQ İnyeksiya 
məhlulu 1.1ml Hyaluronic acid 2.4%, Lidocaine hydrochloride 0.3% water for injection S.Thepharm 

Co.,LTD
Cənubi 
Koreya 18.01.2019 Müsbət

QT Fill Plus AQ, inyeksiya üçün məhlul, 1.1 ml, əvvəlçədən doldurulmuş 
şprisdə N1, üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə 
aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsi deyil.

QT Fill Plus Deep İnyeksiya 
məhlulu 1.1ml Hyaluronic acid 2.4%, Lidocaine hydrochloride 0.3% water for injection S.Thepharm 

Co.,LTD
Cənubi 
Koreya 18.01.2019 Müsbət

QT Fill Plus Deep, inyeksiya üçün məhlul, 1.1 ml, əvvəlçədən 
doldurulmuş şprisdə N1, üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan 
tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.

QT Fill Plus Fine İnyeksiya 
məhlulu 1.1ml Hyaluronic acid 2.4%, Lidocaine hydrochloride 0.3% Water for injection S.Thepharm 

Co.,LTD
Cənubi 
Koreya 18.01.2019 Müsbət

QT Fill Plus Fine, inyeksiya üçün məhlul, 1.1 ml, əvvəlçədən doldurulmuş 
şprisdə N1, üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə 
aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

QT Fill Plus Sub-Q İnyeksiya 
məhlulu 1.1ml Hyaluronic acid 2.4%, Lidocaine hydrochloride 0.3% water for injection S.Thepharm 

Co.,LTD
Cənubi 
Koreya 18.01.2019 Müsbət

QT Fill Plus Sub-Q, inyeksiya üçün məhlul, 1.1 ml, əvvəlçədən 
doldurulmuş şprisdə N1, üz dərisinin korreksiyası üçün tövsiyyə olunan 
tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.
Radibest Şərbət 100 ml Artichoke leaf extract (Cynara scolymus) - 100 mg, Stanley plum extract 

(Prunus domestica) - 200 mg, Rhubarb Root Extract  (Rheum palmatum) - 
20 mg, Sandy Everlasting (Helichrysum arenarium (L.) - 80 mg

Deionized water, Raspberry aroma, 
Sorbitol, Potassium sorbate, Xanthan 

gum

Vitamin Grup İlaç 
Makina Kozmatik 
Bitkisel və Tarım 

Ürünleri Gida 
Turizm İth. İhr. San 

ve Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 30.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Radibest (şərbət 100 ml) adlı məhsul  
həzm prosesini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

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



Radikulita net gel 75 ml qızıl bığ ekstraktı (Callisia fragrans) - 3,75 q, süngər tozu - 2,25 q, öküoztu 
ekstraktı - 0,75 q, çobanyastığı ekstraktı - 0,75 q

water of special purification, propylene 
glycol, gellant, sodium hydroxide Evroplus Ukrayna 23.10.2018 Müsbət

Adı çəkilən məhsul  dərinin qan dövranını yaxşılaşdırıcı, yumşaldıcı, 
elastikliyini artırıcı və eyni zamanda əzələ ağrıları zamanı köməkçi vasitə 
kimi tövsiyə olunan kosmetik vasitə olub,tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: istifadə üzrə təlimatında məhsulun tibbi vasitələrə yox, kosmetik 
vasitələrə aid olması haqda məlumat verilməsi zəruridir. Belə ki, 

istehsalçının bütün normativ sənədlərində məhz bu qeydiyyat statusu 
göstərilib.

Radimax Tablet 15 x 4 Selenium (as L-Selenomethionine) - 110 mcg Microctystalline cellulose, Magnesium 
stearate

Koç 
Pharmaceuticals 

Co.Ltd
Türkiyə 19.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Radimax (tablet,№60) adlı məhsul selenium 
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.

Radimax Tablet 15 x 4 Selenium (as L-Selenomethionine) - 110 mcg Microctystalline cellulose, Magnesium 
stearate

Koç 
Pharmaceuticals 

Co.Ltd
Türkiyə 19.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Radimax (tablet,№60) adlı məhsul selenium 
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.

Rakinaza Kapsul (2 x 15) Serratiopeptidase enzyme - 15 000 IU (22.5 mg), Nattokinase - 700 IU (35 
mg)

Vegatable capsule, Magnesium stearate, 
Microcrystalline cellulose, Silicon dioxide

GH YİLDİZ İLAÇ 
VE KOZMETİK 

SANAYİ TİCARET 
LTD.ŞTİ.

Türkiyə 11.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Rakinaza (kapsul, № 30) adlı məhsul 
sağlamlığın bərpası üçün profilaktik məqsədlə tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə 
dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "istifadə 
qaydası" bölməsində yaş həddinin (14 yaşdan yuxarı) qeyd edilməsi, "əks 

göstərişlər" bəndində yaş həddinin (14 yaşa qədər uşaqlar) korrektə 
edilməsi və "Bioloji aktiv əlavə", "Qidaya əlavə" yazılarının "Bioloji fəallığa 

malik qida əlavəsi"yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir.Həmçinin, təlimatda 
“Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz”,“BFMQƏ normal 

qidalanmanı əvəz etmir”;“Uşaqların əli çatmayan yerdə 
saxlayın”;“Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman 

istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin”,“Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı 
keçməyin” yazılarının qeyd edilməsi zəruridir.

Rakinaza kapsul 3 Serratiopeptidase enzyme-375 mg,Nattokinase-17.5 mg
Vegetable capsule,Magnesium 

Stearate,Microcrystalline 
Cellulose,Silicone Dioxide

GH YİLDİZ İLAÇ 
VE KOZMETİK 

SANAYİ TİCARET 
LTD.ŞTİ.

Türkiyə 01.10.2018
Xitam 
verilən 

müraciətlər
kapsulun orta çəkisi uyğunsuzdur.

Ratun Şərbət 150 ml Potassium citrate (eq. to 29.58 mg K) - 300 mg, D-mannose - 150 mg, 
Magnesium citrate (eq. to 11.7 mg Mg) - 75 mg, Phyllanthus niruri herba 

extract - 75 mg, Vaccinium macrocarpon fruit extract - 50 mg, Orthosiphon 
stamineus folium extract - 50 mg, Sonchus oleraceus folium extract - 50 

mg, Strobilanthes crispa folium extract - 50 mg, Imperata cylindrica 
rhizome extract - 45 mg, Alpinia galanga rhizome extract - 35 mg, Piper 

cubeba fruit extract - 15 mg

Sorbitol solution 70 %, Glycerin 
vegetable, Dextrose, 

Carboxymethylcellulose, Potassium 
sorbate, Purified water, Strawberry 

flavour

Pharmex Rom 
İndustry S.R.L

Rumıniya 15.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən RATUN( şərbət, 150 ml) adlı məhsul 

sidik-ifrazat orqanlarında əmələ gəlmiş daşların parçalanmasına və xaric 
edilməsinə yardım edən  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.

Reasist 30 caps kapsul N30
Cranberry (Vaccinium oxycoccos) 500mg, D-mannose 400mg, 

Arctostaphylos uva ursi  150mg, Potassium citrate 20mg, Magnesium 
citrate 20 mg

magnesium stearate, microcrystalline 
cellulose, silicone dioxide

GH YİLDİZ İLAÇ 
VE KOZMETİK 

SANAYİ TİCARET 
LTD.ŞTİ.

Türkiyə 30.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Reasist (kapsul, N 30) adlı məhsul sidik 
yolları xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman 

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

deyil.

Remenol tablet 1 L-Methyl Folate-400 mcg
CosmoActive 

Kozmetik San. Ve 
Tic.Ltd.Şti

Türkiyə 27.10.2018
Xitam 
verilən 

müraciətlər
mektub-xitam

Renadil Kapsul 2 x 15 Papain - 110 mg, Protease - 80 mg, Amilase - 80 mg, Fungal amilase - 
6,67 mg, Rutin - 100 mg, Tripsin - 96 mg, Ximotripsin - 3,33 mg, Lipase - 8 

mg, Fungal lipase - 3,33 mg, Bromelain - 3,33 mg

Magnesium salts of fatty acids, 
Vegetable gelatin (capsule shell)

Naturmed İlaç 
Kimya ve Kozmetik 
San. Tic. Ltd. Şti.

Türkiyə 30.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Renadil (kapsul № 30) adlı məhsul həzm prosesini 

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

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

dərm an vasitəsi deyil.

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

QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunm alıdır.

Renaissance Triple set 
premium kapsul 90

Renaissance Triple Set Formula 1 (400 mq/kap) tərkibi:Bağayarpağı 
ekstraktı 150 mq, Aloe ekstraktı 40 mq,Razyana ekstraktı 40 mq,Ənginar 

ekstraktı 40 mq,Çobanyastığı  ekstraktı 40 mq,Exinaseya ekstraktı 20 
mq,Səna ekstraktı 20 mq, Ayıqulağı ekstraktı 20 mq,Qatırquyruğu ekstraktı 
20 mq,At pıtrağı kökü ekstraktı 10 mq.Renaissance Triple Set.Formula 2 
(400 mq/kaps) tərkibi: Vəzəri ekstraktı 80 mq, Sibir ayısoğanı ekstraktı 80 

mq, Ala qanqal ekstraktı 80 mq, Dazıotu ekstraktı 60 mq, Adaçayı ekstraktı  
40 mq,Yabanı qatıq otu ekstraktı 40 mq, Baykal başlıqotusu ekstraktı 20 

mq.Renaissance Triple Set.Formula 3 (457 mq/kap) tərkibi: Premiks RUS 
30257 Mens Health (Vitamin və mineral kompleksi) 50 mq, Üzüm çəyirdəyi 

ekstraktı 50 mq, Mərcangilə meyvələrinin ekstraktı 50 mq, Adaçayı 
ekstraktı 50 mq, Kəklikotu ekstraktı 40 mq, Qaraqınıq ekstraktı 40 mq, 

Askorbin turşusu 35 mq,Yaşıl çay ekstraktı 30 mq, Rutin 30 mq, Vitamin E 
50% 25 mq, Likopin 10% 20 mq, Qaragilə ekstraktı 25% 20 mq, "Beta tab 

20%" 10 mq,Lavitol (dihidrokversetin) 5 mq, Vitamin A 2 mq

Qeyd edilməyib
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 01.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul orqanizmin zərərli maddələrdən 
təmizlənməsi üçün tövsiyə olunan antioksidant təsirə malik BFMQƏ olub, 

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

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

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

üzrə təlimatda  köməkçi maddələrin göstərilməsi zəruriridir



Renaissance Triple set 
premium kapsul 90

Renaissance Triple Set Formula 1 (400 mq/kap) tərkibi:Bağayarpağı 
ekstraktı 150 mq, Aloe ekstraktı 40 mq,Razyana ekstraktı 40 mq,Ənginar 

ekstraktı 40 mq,Çobanyastığı  ekstraktı 40 mq,Exinaseya ekstraktı 20 
mq,Səna ekstraktı 20 mq, Ayıqulağı ekstraktı 20 mq,Qatırquyruğu ekstraktı 
20 mq,At pıtrağı kökü ekstraktı 10 mq.Renaissance Triple Set.Formula 2 
(400 mq/kaps) tərkibi: Vəzəri ekstraktı 80 mq, Sibir ayısoğanı ekstraktı 80 

mq, Ala qanqal ekstraktı 80 mq, Dazıotu ekstraktı 60 mq, Adaçayı ekstraktı  
40 mq,Yabanı qatıq otu ekstraktı 40 mq, Baykal başlıqotusu ekstraktı 20 

mq.Renaissance Triple Set.Formula 3 (457 mq/kap) tərkibi: Premiks RUS 
30257 Mens Health (Vitamin və mineral kompleksi) 50 mq, Üzüm çəyirdəyi 

ekstraktı 50 mq, Mərcangilə meyvələrinin ekstraktı 50 mq, Adaçayı 
ekstraktı 50 mq, Kəklikotu ekstraktı 40 mq, Qaraqınıq ekstraktı 40 mq, 

Askorbin turşusu 35 mq,Yaşıl çay ekstraktı 30 mq, Rutin 30 mq, Vitamin E 
50% 25 mq, Likopin 10% 20 mq, Qaragilə ekstraktı 25% 20 mq, "Beta tab 

20%" 10 mq,Lavitol (dihidrokversetin) 5 mq, Vitamin A 2 mq

Qeyd edilməyib
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 01.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul orqanizmin zərərli maddələrdən 
təmizlənməsi üçün tövsiyə olunan antioksidant təsirə malik BFMQƏ olub, 

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

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

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

üzrə təlimatda  köməkçi maddələrin göstərilməsi zəruriridir

Rensol Damcı 50 ML

Adi razyana meyvələrinin ekstraktı-9 ml, Dəfnə yarpaqlarının ekstraktı-6 
ml, Cirə meyvələrinin ekstraktı-6 ml,Adi yemi. toxumlarının ekstraktı-6 

ml,Qargidalı sacaqlarının ekstraktı-6 ml,Albalı meyvələrinin saplaqlarının 
ekstraktı-6 ml

GH YİLDİZ İLAÇ 
VE KOZMETİK 

SANAYİ TİCARET 
LTD.ŞTİ.

Türkiyə 18.03.2019
Xitam 
verilən 

müraciətlər

Ekspertizanın bir qismi laboratoriya sınaqlarından ibarət idi və  müəyyən 
olmuşdur ki, məhsulun  həcmi 30 ml təyin olunduğu halda, normativ 

sənədlərdə göstərilənə uyğun deyildir(50 m l).

-istehsalçı tərəfindən məhsulun tərkibinə dair təqdim olunmuş sənəddə   
istifadə olunan bitki mənşəli inqredientlərin hansi bioloji fəal maddələrə 

görə standartlaşdırılması göstərilməyib( bu səbəbdən həmin inqredientin 
dozasının BFMQƏ-ə uyğun olunmasını təyin etmək mümkün deyil). 

Normativ sənəddə inqredientlərin nə formada istifadəsi(ekstrakt. toz və s.)   
göstərilmədiyi halda, istifadə üzrə təlimatda bu məlumat peyda olunur, 

cirə bitkisinin elmi adı  normativ sənədə uyğun deyil və düzgün 
göstərilməyib.

Respicare(Respiguard) Kapsul (1x10)

Streptococcus pneumanie - 1.00 mg, Klebsiella pneumaniae - 1.00 mg, 
Streptococcus aureus - 1.00 mg, Streptococcus pyogenes - 1.00 mg 

,Heamophilus infuenzae - 1.00 mg, Propionibacterium acnes - 1.00 mg, 
Bovine colostrum - 50.00 mg, Beta Glucan - 100 mg

Mannitol, Maqnezium stearat, Jelatin, 
Titan dioksid

Biocare 
Copenhagen Danimarka 11.03.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Respicare(Respiguard) (kapsul  N 10) 
adlı məhsul  immun sisteminin fəaliyətini  yaxşılaşdıran BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

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

Qeyd:Qablaşdırmanın üzərində digər dillərlə yanaşı Azərbaycan dilində də 
yazıların olması vacibdir.

İstifadə üzrə təlimatda "istifadə qaydası və dozası" bəndinin birinci 
cümləsinin əvvəli:" Böyüklərə 1 kapsul gündə 1 dəfə.." kimi korrektə 

olunsun.

Restalpin (Tusserbe fluid) şərbət 180 ml
Mugo pine(Pinus mugo Turra) gems, fluid extract - 6 ml, Plantain (Plantago 
major L.) leaves, fluid extract - 6 ml, Tyme (Thymus vulgris L.) eaves, fluid 
extract - 6 ml, Mullein (Verbascum thapsus L.) flowers fluid extract - 6 ml

maltilol syrup, purified water, Eucalytpus 
flavour ESİ S.p.A İtaliya 30.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsulun tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 
aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim 

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

dərman vasitəsi deyil.

Restmax (Restmaks) tablet 3

Crataegus monogyna fruit 150mg, Passiflora incarnata root 150 mg, 
Valeriana officinalis root 100 mg, Melissa officinalis aboveground part 100 

mg, Lavandula angustifolia aboveground part 100 mg, Magnesium 150 mg, 
Vitamin B6 3 mg.

calsium stearate, maltodextrin Evroplus Ukrayna 24.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş RESTMAX (kapsul, N 30) adlı məhsul 
mərkəzi sinir -sistemini sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların 

dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Məhsulun istifadə qaydasında "1 tablet gündə 1 dəfə qəbul etmək" 
tövsiyəsinin qeyd edilm əsi zəruridir.

Restoksin Şərbət 10 ml x 10 Ginkgo biloba leaf dry extract - 80 mg, L-carnitine - 250 mg, Vitamin B6 - 5 
mg, Vitamin B12 - 9 mcg, Gaba (Gamma aminobutyric acid ) - 100 mg

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

benzoate, Raspberry flavor, Sucralose

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 16.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Restoksin (şərbət 10 ml x 10) adlı 

məhsul  beyin-qan dövranını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

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

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 

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

Restylane Skinboosters Vital İnyeksiya 
məhlulu 1ml Hyaluronic acid stabilized - 20 mg, lidocaine hydrochloride - 3 mg

sodium chloride, Sodium Phosphate 
Dibasic Anhydrous, Sodium Phosphate 

Monobasic Anhydrous, water for 
injection

Q-Med AB İsveç 08.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş  Restylane Skinboosters Vital   (inyeksiya 
üçün məhlul 1 ml, №1) adlı məhsul dərinin korreksiyası üçün tövsiyə 

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

Restylane Volume İnyeksiya 
məhlulu 1ml Cross linked hyaluronic acid - 20 mg, Lidocaine hydrochloride - 3 mg

sodium chloride, disodium hydrogen 
phosphate anhydrous, dipotassium 

hydrogen phosphate, water for injection
Q-Med AB İsveç 08.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş  Restylane Volume  (inyeksiya üçün məhlul 
1 ml, №1) adlı məhsul dərinin korreksiyası üçün tövsiyə olunan tibbi vasitə 

olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil

Reversal PLA Hybrid Filler inyeksiya 
məhlulu 

hazırlamaq 
üçün toz

200mg Polylactic Acid-170mg, Hyaluronic Acid-30mg Ayrıca qeyd edilməmişdir Vaim Co. Ltd. Cənubi 
Koreya

21.01.2020 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "Reversal, 200 mg inyeksiya məhlulu 
hazırlamaq üçün toz" adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin 

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

Reviforce Şərbət 250 ml Ascorbic acid - 1333.23 mg, Cholecalciferol (Vitamin D3) - 125 mcg, 
Thiamine hydrochloride - 23.33 mg, Sodium riboflavin -5-phosphate - 29.68 

mg, Pyridoxine hydrochloride - 42.5 mg, Niacin - 266.68 mg, Tocopherol 
acetate - 329.32 mg, Retinyl palmitate - 42750 IU, Cyanocobalamin - 41.68 

mcg

Sodium benzoate, Potassium sorbate, 
Sodium citrate, Polysorbate 20, 

Aspartame, Sucralose, Saccharin 
sodium, Orange flavour, Hypromellose, 

Glycerine, Purified water

Laboratorios Basi-
İndustria 

Farmaseutica S.A

Portuqaliya 07.01.2020 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Reviforce (şərbət, 250 ml) adlı məhsul  
bəzi vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

vasitəsi deyil.

Revitalesse for face yerli istifadə 
üçün məhlul 10 ml Hyaluronic acid 1%, Sodium DNA 1%, Methylsilanol mannuronate 0.5%, 

Mannitol 0.3%, Sorbitol 0.2%,  Panthenol 0.05%, Glutathione 0.001% 
Aqua, Dimethylaminoethanol tartrate, 

Sodium hydroxide
Etternity 

Dermal,S.L İspaniya 31.08.2018 Müsbət
Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul üz dərisi üçün nəmləndirici yerli 

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



Ribolisin Oftalmoloji 
məhlul 8ml

Hyaluronic acid sodium salt - 0,1500 g, sodium chloride - 0,4300 g, Sodium 
dihydrogen phosphate dehydrate - 0,2250 g, Dibasic sodium phosphate 
dihydrate - 0,6850 g, L-proline - 0,0752 g, L-glycine - 0,1000 g, L-lysine 
hydrochloride - 0,0140 g, L-leucine - 0,0108 g, riboflavin phosphate - 

0,0500 g, 

Purified water, EDTA disodium, N-
Hydroxymethylglycinate Sooft Italia S.p.a., İtaliya 10.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Ribolisin (damcı 8 ml) adlı məhsul buynuz 
qişaya qoruyucu və lubrikant təsir məqsədi ilə göz yaşı əvəzedicisi kimi 
tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, tərkibi ilə istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyil

Riketon D Daxilə qəbul 
üçün məhlul

15 ml (1 ml 26 
damcı)

Vitamin D3 1.0 IU-g (2.5%) - 205.14 mg Sunflower oil, Vitamin E acetate, 
Rosemary essential oil, Orange essential 

oil

BioDue S.p.A İtaliya 22.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Riketon D ( daxilə qəbul üçün məhlul,15 

ml) adlı  məhsul   D vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan  
BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik 
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və  öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.



Rimaliv tablet 1
Cynara scolymus - 200 mg, Silybum marianum - 60 mg, Soybean extract - 

150 mg, helichrysum-  50 mg, Alpha Lipoic acid - 30 mg, Activated 
Charcoal - 10 mg, Vitamin E - 7,5 mg

maltodextrin, calcium phosphate, 
magnesium salts

Zeyus Gida 
Takvieleri Karışım 

Ürünleri
Türkiyə 23.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Rimaliv (tablet №30) adlı məhsul 
qaraciyərin funksiyasının yaxşılaşdırılması 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 istifadələ 
göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Rinap Burun üçün 
damcı 30 ml D-panthenol % 0.1 , Vitamin A % 0.05 

White vaselin %21 , Liquid paraffin 
%78,65 , Chlorhexidine % 0.1, BHA % 

0,1. 

Santasiya İlaç 
Kozm. Med. ltr. 

Paz. Sağ. ve İnş. 
Hizm. San. Tic. Ldt.

Türkiyə 06.03.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Rinap(burun üçün damcı, 30 ml) adlı 
məhsul  burun boşluğunun selikli qişasının nəmləndiricisi kimi  tövsiyə 
olunan  tibbi vasitəolub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.

Ripomill Daxilə qəbul 
üçün məhlul 200 ml

Magnesium - 60 mg, Passion flower tit.to 0,5% total flavonoids - 40 mg, 
Lemon balm d.e. tit.to 2% rosmarinic acid - 30 mg, Linden d.e. 5% in 5% 

flavonoids - 30 mg,  Chamomile d.e.tit.to 0,3% in apigenin - 20 mg

Water, Fructose, Acacia honey, Citric 
acid, Sodium lactate, Potassium sorbate, 

Xanthan gum
BioDue Spa İtaliya 19.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Ripomill (daxilə qəbul üçün məhlul, 200 ml) 
adlı məhsul mərkəzi-sinir sistemini sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 

birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə 
dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda yaş 
həddinin (12 yaşdan yuxarı) qeyd edilməsi zəruridir.

Ripomill Daxilə qəbul 
üçün məhlul 200 ml

Magnesium - 60 mg, Passion flower tit.to 0,5% total flavonoids - 40 mg, 
Lemon balm d.e. tit.to 2% rosmarinic acid - 30 mg, Linden d.e. 5% in 5% 

flavonoids - 30 mg,  Chamomile d.e.tit.to 0,3% in apigenin - 20 mg

Water, Fructose, Acacia honey, Citric 
acid, Sodium lactate, Potassium sorbate, 

Xanthan gum
BioDue Spa İtaliya 19.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Ripomill (daxilə qəbul üçün məhlul, 200 ml) 
adlı məhsul mərkəzi-sinir sistemini sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 

birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə 
dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda yaş 
həddinin (12 yaşdan yuxarı) qeyd edilməsi zəruridir.

Ripped Fast Kapsul

Vitamin B6 – 0,50 mg, Chromium – 50 mcg, Caffeine anhydrous – 31,25 
mg, Green tea extract – 62,50 mg, Milled alfalfa – 200 mg, Dandelion root 
–23,75 mg, Uva-ursi - 12,50 mg, Cayenne extract – 12,50 mg,  Cha-de-

bugre – 1,25 mg, Choline bitartrate – 87,5 mg, Lecithin - 87,5 mg, inositol – 
12,5 mg

gelatin, dicalcium phosphate, lactose, 
magnesium stearate, Soy and milk Universal Nutrition ABŞ 25.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Universal Ripped Fast (kapsul №120) adlı 
məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək 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.

Ritmı zdorovya kapsul

Ritmı zdorovya səhər (0.45/kap) Vitamin A 1.15 mq, Vitamin E 19.4 
mq,Vitamin B1 1.5 mq, Vitamin B2 1.53 mq, Vitamin B6 1.9 mq, Vitamin 

B12 3.23 mkq, Vitamin K1 0.072 mq, Vitamin C 106 mq, Vitamin D3 
0.0132 mq, Vitamin PP 14.7 mq, Fol turşusu 0.545 mq, Pantoten turşusu 

5.23 mq, Biotin 0.12 mq, beta-karotin 5 mq, dihidrokversetin 9 mq, 
Koenzim Q10 11.25 mq,likopin 4 mq, paraaminbenzoy turşusu 16.2 mq, 

Ekstrakt eleuterokok ( eleuterozidlıər B +E  0.28 m q) 35.1 m q,Yaşıl çay 

ekstraktı 35.1 mq.Ritmı zdorovya axşam (0.4 qr/kap): sink 13 mq, mis 0.73 
mq, yod 0.117 mq, dəmir 10.7 mq, manqan 2 mq, selen 0.08 mq, xrom 

0.02 mq, Adaçayı ekstraktı 55.575 mq, Pişikotu ekstraktı 53.75 mq, 
Qatırquyruğu ekstraktı 53.75 mq, Baykal başlıqotu 33.325 mq (baykalin 3.6 

mq)

Qeyd edilməyib
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 28.09.2018 Müsbət

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

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

Qeyd:İdxal zamanı qablaşmanın içərisinə Azərbaycan dilində istifadə üzrə 
təlimatın yerləşdirilməsı,üzərinə isə Azərbaycan dilində məlumat olan 

stikerin yapışdırılması zəruridir.

Ritmı zdorovya kapsul

Ritmı zdorovya səhər (0.45/kap) Vitamin A 1.15 mq, Vitamin E 19.4 
mq,Vitamin B1 1.5 mq, Vitamin B2 1.53 mq, Vitamin B6 1.9 mq, Vitamin 

B12 3.23 mkq, Vitamin K1 0.072 mq, Vitamin C 106 mq, Vitamin D3 
0.0132 mq, Vitamin PP 14.7 mq, Fol turşusu 0.545 mq, Pantoten turşusu 

5.23 mq, Biotin 0.12 mq, beta-karotin 5 mq, dihidrokversetin 9 mq, 
Koenzim Q10 11.25 mq,likopin 4 mq, paraaminbenzoy turşusu 16.2 mq, 

Ekstrakt eleuterokok ( eleuterozidlıər B+E 0.28 mq) 35.1 mq,Yaşıl çay 
ekstraktı 35.1 mq.Ritmı zdorovya axşam (0.4 qr/kap): sink 13 mq, mis 0.73 

mq, yod 0.117 mq, dəmir 10.7 mq, manqan 2 mq, selen 0.08 mq, xrom 
0.02 mq, Adaçayı ekstraktı 55.575 mq, Pişikotu ekstraktı 53.75 mq, 

Qatırquyruğu ekstraktı 53.75 mq, Baykal başlıqotu 33.325 mq (baykalin 3.6 
mq)

Qeyd edilməyib
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 28.09.2018 Müsbət

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

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


Qeyd:İdxal zamanı qablaşmanın içərisinə Azərbaycan dilində istifadə üzrə 

təlimatın yerləşdirilməsı,üzərinə isə Azərbaycan dilində məlumat olan 
stikerin yapışdırılması zəruridir.



Rolly multivitamin şərbət 150 ml

Vitamin C (L-ascorbic acid)  - 48 mg, Vitamin B3 (Niacin) - 12,75 mg, 
Vitamin E (D-α-tocopherol Acetate) - 6,7 mg, Pantothenic Acid (Calcium 

Pantothenate) - 3,68 mg,  Vitamin B6 (Pyridoxin Hydrochloride) - 1,44 mg, 
Vitamin B1 (Thiamine Hydrochloride) - 1,18 mg, Vitamin B2 (Riboflavin) - 

1,17 mg, Folic acid - 140 µg, Biotin - 100 µg, Vitamin A (Retinyl Palmitate) -  
50 µg, Vitamin B12 (Cyanocobalamin) - 1,4 µg, Calcium (from Calcium 

Citrate) - 15,12 mg, Magnesium (from Magnesium Citrate) - 6,96 mg, Iron 
(from Ferrous Gluconate) -  88 µg, Royal Jelly -- 30 mg   

Fructose, Xanthan gum, Citric acid, 
Potassium sorbate, Sodium benzoate, 

Orange flavor, Purified wated  

Pharmamed d.o.o 
Travnik

Bosniya və 
Herseqovina 31.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Rolly multivitamin (şərbət 150 ml) adlı 
məhsul vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası 

gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik 
məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər 
və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul 

öz tərkibinə və istifadə göstərişinə əsasən dərm an vasitəsi deyil.

 Qeyd: İdxal zamanı məhsulun üzərində olan informasiyaların Azərbaycan 
dilində də olması zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa bu seriya üçün 
stiker istifadə oluna bilər. Məhsulun istifadə qaydasının "4 yaşdan yuxarı 

7,5 ml gündə 1 dəfə" olaraq dəyişdirilməsi zəruridir. Əks halda biotin 
maddəsinin miqdarı 4-14 yaş arası uşaqlar üçün nəzərdə tutlmuş gündəlik 

qəbul dozasını aşır (75 mkq-dan çox olmamalıdır).



Romans Jele flakon 10 ml şərbət 10 ml

Crataegus monogyna leaves and flowers extract 500 mg, Echinacea root 
extract  500mg, Harpagophytum extract 170 mg, Royal jelly 400 mg, Juice 

of Morinda 
citrifolia fruit 100mg,Vitamin  C 30 mg, Calcium gluconate 250 mg

water, fructose, citric aid, potassium 
sorbate, sodium benzoate, grapefruit 

aromatizator

Plameca Plantas 
Medicinales y 

Complementos 
Alimenticios S.A.

İspaniya 01.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən ROMANS JELE(şərbət, 10 ml  N 10) 

adlı  məhsul immun,  ürək qan damar sistemlərinin, oynaqların fəalliyətinin 
göstərməsi üçün köməkçi vasitə kimi tövsiyə onan BFMQƏ  olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

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

Rotavit Kids Şərbət 150 ml Vitamin mineral complex (Premix)*(Vitamin А (retinol palmitate) - 133 mcg, 
Vitamin В1 (thiamine hydrochloride) - 0.5 mg, Vitamin В2 (riboflavin 5-

phosphate sodium)-0.8 mg, Vitamin В5 (calcium D-pantothenate) - 2 mg, 
Vitamin В6 (pyridoxine hydrochloride) - 0.5 mg, Vitamin В9 (folic acid) - 80 
μg, Vitamin В12 cyanobalamin) -1 μg, Vitamin С (ascorbic acid) - 30 mg, 
Vitamin D3 (cholecalciferol) - 2.5 μg, Vitamin Е (tocopherol acetate) - 5 

mg, Vitamin РР (nicotinamide) - 6 mg, Iron (as ferrous lactate dihydrate) - 
4 mg, Copper (as copper sulphate anhydrous) - 100 μg, Zinc (as zinc citrate 

trihydrate) - 2.5 mg, Dextrose anhydrous q.s), Malt extract 10:1 - 0.5 g

Glycerol, Maltitol, Potassium sorbate, 
Orange flavor, Vanilla flavor, Purified 

water

Farmamag Ambalaj 
Sanayi və Ticaret 

A.Ş

Türkiyə 07.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Rotavit kids(şərbət,150 ml) adlı  məhsul 

vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan  BFMQƏ 
olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

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

Qeyd:Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Rowabestin (Rovabestin) kapsul 3 Lipoic acid 200 mg, L-carnitine 200 mg, Vaccinium 125 mg, Chrysantellum 
americanum 125 mg, Citicolinum 100 mg, Arctostaphylos uva-urs 50 mg lactose PE. Borodatov A.İ Ukrayna 31.10.2018 Mənfi

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

məhsulun tərkibində olan Lipoy turşusu gündəlik istehlakın yol verilən 
maximal istifadə həddini aşır (maximal istifadə həddi 100 mq tövsiyə 

olunur).Bundan başqa, ekspertiza zamanı müəyyən çatışmazlıqlar aşkar 
edilmişdir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan bitkilərin konkret olaraq  hansı 
hissələrindən istifadə olunduğu yəni bitki xammaları, Vaccinium bitkisini 

hansı növünün istifadə edildiyi və bitkilərin hansı maddələrə əsasən 
standartlaşdırıldığı qeyd olunmayıb.

ROWAvit multivitamin 
(Rovavit) şərbət 150 ml

L-arginin-250 mg,Vit C-35 mg,Vit A-360 mcg,Tiamin-1 mg,Riboflavin-0,5 
mg,Niacine-6 mg,Pantotenic acid-2 mg,Vit B6-0,5 mg,Vit B9-30 mcg,Biotin-

7,5 mcg,Vit B12-0,75 mcg,Vit D-10 mcg,Vit E-6 mcg,Selenium-10 
mcg,Zinc-3 mg,Chrome-5 mcg,Vit K1-8 mcg,Copper-50 mcg, Calcium-200 

mg, L-karnitin-200 mg, Vitamin B5-6 mg

Deonized water, Sugar, Orange Aroma, 
Xhantan gum, Potassium sorbate, 

Sodium benzoate.

GH YİLDİZ İLAÇ 
VE KOZMETİK 

SANAYİ TİCARET 
LTD.ŞTİ.

Türkiyə 30.10.2018
Xitam 
verilən 

müraciətlər
Uyğunsuz

Ruvenor gel gel 65 ml

Propylene glycol - 5%, Ruscus Aculeatus root exstract - 5% , carbomer - 
0,75 %, Peg-40 hydrogenated castrol oil - 0,75 %, Mentha Piperita  oil - 

0,25 %, Lavandula Angustufolia oil  - 0,05 %, Sodium hydroxide - 0,20%, 2-
Bromo-2-Nitropropane-1.3-Diol - 0,05 %

Aqua Fortex Nutraceutical 
LTD Bolqarıstan 08.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Ruvenor gel 65 ml adlı məhsul ayaqların 
dərisinə qulluq üçün tövsiyə olunan kosmetik vasitə  olub, tərkibi və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsi deyil.

Sabelnik tablet (20x3) Bataqlıq gördəvərin ana köklərinin tozu - 775 mg (tanin - 20 mg) calcium stearate, colloidal silicon 
dioxide, cellulose microcyistalline Evalar QSC Rusiya 29.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş  Sabelnik (tablet №60)  adlı məhsul 
oynaqların və onurğanın funksional vəziyyətinin normada saxlanılmasına 

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

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

məhsul öz tərkibinə və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi 
deyil.

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

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

daxil olmaqla).

Sabelnik çay 2 g Bataqlıq gördəvərin ana köklərinin tozu - 2 g yoxdur Evalar QSC Rusiya 29.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş  Sabelnik (çay №20 paket)  adlı məhsul 
oynaqların və onurğanın funksional vəziyyətinin normada saxlanılmasına 

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

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

məhsul öz tərkibinə və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi 
deyil.

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

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

daxil olmaqla).

Saframyl Tablet 1 Saffron extract titrated to 2% in safranal (Crocus sativus) - 30 mg, L-
tryptophane - 79 mg, Pyridoxin hydrochlorid (Vitamin B6) - 1.23 mg

Microcrystalline cellulose, Silica, 
Magnesium stearate Les 3 Chenes Fransa 28.03.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Saframyl (tablet  N 15) adlı məhsul sinir-
sisteminin funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

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

Qeyd:İdxal zamanı qablaşma üzərində xarici dildə olan yazıların 
Azərbaycan dilində qeyd edilməsi, Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 

istifadə üzrə təlimatda “Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə 
bilməz”, “Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi 

zamanı həkimlə məsləhətləşin” yazılarının, "istifadə qaydası" bəndində 
yaş həddinin (14 yaşdan yuxarı), "əks göstərişlər" bəndində "məhsulun 

tərkibində olan hər hansı bir komponentə qarşı həssaslıq" yazısının qeyd 
edilməsi zəruridir.



Sakolin Şərbət 200 ml
Foeniculum vulgare – 250 mg, Matricaria chamomilla – 250 mg, Malva 

sylvestris – 50 mg, prune juice concentrate – 400 mg, fig juice concentrate 
– 250 mg

Xanthan gum, sugar, Water,  Flavouring, 
Potassium sorbate,  Sodium benzoate, 

Citric acid
Primea Limited İngiltərə 26.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Sakolin (şərbət 200 ml) adlı məhsul həzm 
sistemi xəstəliklərinin profilaktikası məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

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

terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə 
dərm an vasitəsi deyil. 

Salukeya Soya İsoflavones kapsul 42.49 g
Evening primrose oil 10% GLA 500 mg (50 mg GLA), Soya (Glycine max 
L.)(40% İsoflavones) 87.5 mg (35 mg isoflavones), glycerin 71.396 mg, 

Vitamin E acetate (D-alpha tocopherol 67 %) 2.5 mg,

gelatin, glycerin, glycerylmonostearate, 
brown iron oxide HC Clover S.L İspaniya 05.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Salukeya Soya İsoflavones (kapsul, N 50) 
adlı məhsul qadın orqanizmində estrogen hormonların çatışmazlığını 

aradan qaldıran əvəzedici hormonal terapiyanın alternativi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 

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

görə dərm an vasitəsi deyil.

Sambovin Tablet 15 x 2
Beta glucan 75% (from mushroom and yeast) - 150 mg, Vitamin C - 120 

mg, Vitamin E - 50 mg, Zinc (from Zinc Oxide) - 25 mg, Selenium (Sodium 
Selenite) - 150 mcg

Maltodextrin, microcrystalline cellulose, 
croscarmellose sodium, silicon dioxide, 
vegetable grade magnesium stearate, 

ethyl cellulose, 
hydroxypropilmethylcellulose, glycerin 
eur vegetable grade, medium chain 
triglycerides, oleic acid, ammonium 

hydroxide, sodium alginate, stearic acid, 
tartaric acid, sodium benzoate, sorbic 

acid

Primea Limited İngiltərə 05.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Sambovin (tablet №30) adlı məhsul immun 
sistemini 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.

Sambovin Tablet 15 x 2
Beta glucan 75% (from mushroom and yeast) - 150 mg, Vitamin C - 120 

mg, Vitamin E - 50 mg, Zinc (from Zinc Oxide) - 25 mg, Selenium (Sodium 
Selenite) - 150 mcg

Maltodextrin, microcrystalline cellulose, 
croscarmellose sodium, silicon dioxide, 
vegetable grade magnesium stearate, 

ethyl cellulose, 
hydroxypropilmethylcellulose, glycerin 
eur vegetable grade, medium chain 
triglycerides, oleic acid, ammonium 

hydroxide, sodium alginate, stearic acid, 
tartaric acid, sodium benzoate, sorbic 

acid

Primea Limited İngiltərə 05.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Sambovin (tablet №30) adlı məhsul immun 
sistemini 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.

Sambovin Kids Şərbət 150 ml Beta Glucan (from mushroom and oats) - 125 mg, Vitamin C - 90 mg, 
Vitamin E - 35 mg, Selenium - 125 mcg, Zinc - 21 mg

Sorbitol, Apple syrup, Xanthan gum, 
Pineapple flavoring, Lemon flavoring, 
Sodium benzoate, Potassium sorbate

Primea Limited İngiltərə 20.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Sambovin Kids (şərbət 150 ml) adlı məhsul 
immun sistemini 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.

Samerin tablet 3
S-Adenosyl-L-Methionine Disulfate p-Toluensulfonate - 400 mg, Silymarin 
(Silybum marianum Gaert., fruit) dry extract 80% - 175 mg, Inositol - 100 

mg, 

Mannitol, Fatty acids,Magnesium oxide, 
Hydroxypropyl cellulose, Silicon dioxide, 

Magnesium salts of fatty acids, Talc, 
Titanium dioxide, Etilcellulosa, 

Polyvinylpyrrolidone, Iron oxide, 
Glycerol, Carnauba wax,E 133



Truffini&Regge 
Farmaceuticl S.r.L İtaliya 20.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən SAMERİN   (tablet  N 24) adlı  məhsul 
hepatoprotektor  kimi tövsiyə olunan BFMQƏolub,onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 

aşmır. 
QEYD: "Bu məhsul dərman vasitəsi deyil, qida əlavəsidir" yazısını "Bu 

məhsul dərman vasitəsi deyil, bioloji fəallığa malik qida əlavəsidir" yazısı 
ilə dəyişdirmək zəruridir.

Sanovag məhlul 5x100ml

Sodium Hyaluronate - 0,0100%, Bromelain 2500 Gou - 0,0006%, Zinc 
Sulfate Heptahydrate -0,3000%, Disodium Edta - 0,1000%, Sodium 

Methylparaben - 0,1000%, Glycolic Extract Of Soja - 0,2000%, Glyceric 
Esxtract Of Oat - 1,0000%, Aloe Vera Gel Dec 1 Ox (Aloe Barbadensis 

Leaf Juice) - 1,0000%, Imidazolidinyl Urea Sol (16,67% ) - 1,0000%, 
Parfum (Rosa Rossa 6/93) - 1,2000%, Polisorbate 20 - 0,2000%, Lacticacid 

- 0,1000%, Chlorhexidine Digluconate (20%) - 0,5000%

water (91,8894%) D&Fisher Co LTD Kipr 08.02.2019 Müsbət
Ekspertizaya təqdim olunmuş Sanovag (məhlul 100 ml №5) adlı məhsul 

vaginal mikrofloranı yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan tibbi vasitə  
olub, tərkibi ilə istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil

Santem B Tablet 1

Omega-3 - 90 mg, Vitamin E - 50 mg, Vitamin B1 - 1 mg, Vitamin B2 - 1.27 
mg, Vitamin B6 - 2.5 mg, Vitamin B12 - 0.002 mg, Vitamin B3 - 7.5 mg, 

Ginkgo Biloba extract - 7.5 mg, Vitamin B9 - 0.0004 mg, Biotin  - 0.05 mg, 
Vitamin C - 75 mg, İron - 8.5 mg, İodine - 0.075 mg, Selenium - 0.05 mg

Povidon and crospovidone, 
Microcrystalline cellulose, Magnesium 

stearate, Silicon dioxide, Lactose 
monohydrate, Water

Vitagen  İlac San. 
ve Tic. Ltd.Şti Türkiyə 19.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Santem B (tablet, № 30) adlı məhsul 
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 

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

Santem B Tablet 1

Omega-3 - 90 mg, Vitamin E - 50 mg, Vitamin B1 - 1 mg, Vitamin B2 - 1.27 
mg, Vitamin B6 - 2.5 mg, Vitamin B12 - 0.002 mg, Vitamin B3 - 7.5 mg, 

Ginkgo Biloba extract - 7.5 mg, Vitamin B9 - 0.0004 mg, Biotin  - 0.05 mg, 
Vitamin C - 75 mg, İron - 8.5 mg, İodine - 0.075 mg, Selenium - 0.05 mg

Povidon and crospovidone, 
Microcrystalline cellulose, Magnesium 

stearate, Silicon dioxide, Lactose 
monohydrate, Water

Vitagen  İlac San. 
ve Tic. Ltd.Şti Türkiyə 19.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Santem B (tablet, № 30) adlı məhsul 
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 

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

Sanuren Tablet 15 x 2

Orthosiphon (Orthosiphon stamineus Bent.) leaf dry extract std. 0,1% as 
sinensetin - 70 mg, Peppermint (Mentha x piperita L.) leaf dry extract std. 
0,5% essential oil - 70 mg, Pinus pinaster Aiton bark dry extract std. 95% 

OPC - 40 mg, Hop (Humulus lupulus L.) inflorescence dry extract std. 0,1% 
flavonoids calc. as rutine - 70 mg, Corn (Zea mays L.) silk dry extract std. 

DER 4:1 - 50 mg, Borneol - 15 mg, Carrot (Daucus carota L.) root dry 
extract std. DER 4:1 - 25 mg, Origanum (Origanum vulgare L.) leaf 

essential oil - 10 mg, Magnesium citrate - 25 mg

Vegetal magnesium stearate, Silica, 
Microcrystalline cellulose, PVP, Glazing 
agents, Pregelatinized modified starch , 

talc , glycerol, shellac 

Gricar Chemical 
SRL İtaliya 19.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Sanuren (tablet №30) adlı məhsul sidik-
cinsiyyət sisteminin funksional fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə 

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

istifadə göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: istifadə qaydasında yaş həddinin göstərilməsi zəruridir (18 yaşdan 
yuxarı)



Secret Rose Deep inyeksiya üçün 
gel 1,1 ml Hyaluronic acid - 24 mg, Lidocaine hydrochloride - 3 mg Phosphate buffered saline (pH7.0) YOUTHFILL Co, 

Ltd
Cənubi 
Koreya 06.03.2019 Müsbət

Secret Rose Deep, inyeksiya üçün gel,1.1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş 
şprisdə N1, adlı məhsul kosmetologiyada dərinin korreksiyası üçün istifadə 

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

Secret Rose Deep inyeksiya üçün 
gel 1,1 ml Hyaluronic acid - 24 mg, Lidocaine hydrochloride - 3 mg Phosphate buffered saline (pH7.0) YOUTHFILL Co, 

Ltd
Cənubi 
Koreya 06.03.2019 Müsbət

Secret Rose Deep, inyeksiya üçün gel,1.1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş 
şprisdə N1, adlı məhsul kosmetologiyada dərinin korreksiyası üçün istifadə 

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



Secret Rose Fine inyeksiya üçün 
gel 1,1 ml Hyaluronic acid - 24 mq, Lidocaine hydrochloride - 3 mq Phosphate buffered saline(pH7.0) YOUTHFILL Co, 

Ltd
Cənubi 
Koreya 06.03.2019 Müsbət

Secret Rose Fine, inyeksiya üçün gel,1.1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş 
şprisdə N1, adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün 
istifadə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsi deyil.

Secret Rose Fine inyeksiya üçün 
gel 1,1 ml Hyaluronic acid - 24 mq, Lidocaine hydrochloride - 3 mq Phosphate buffered saline(pH7.0) YOUTHFILL Co, 

Ltd
Cənubi 
Koreya 06.03.2019 Müsbət

Secret Rose Fine, inyeksiya üçün gel,1.1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş 
şprisdə N1, adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün 
istifadə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsi deyil.

Secret Rose Shape inyeksiya üçün 
gel 1,1 ml Hyaluronic acid - 24 mq, Lidocaine hydrochloride - 3 mq Phosphate buffered saline(pH7.0) YOUTHFILL Co, 

Ltd
Cənubi 
Koreya 06.03.2019 Müsbət

Secret Rose Shape, inyeksiya üçün gel,1.1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş 
şprisdə N1, adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün 
istifadə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsi deyil.

Secret Rose Shape inyeksiya üçün 
gel 1,1 ml Hyaluronic acid - 24 mq, Lidocaine hydrochloride - 3 mq Phosphate buffered saline(pH7.0) YOUTHFILL Co, 

Ltd
Cənubi 
Koreya 06.03.2019 Müsbət

Secret Rose Shape, inyeksiya üçün gel,1.1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş 
şprisdə N1, adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün 
istifadə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsi deyil.

Sedaflor B Depression 
(Sedaflor B Depreşn) Kapsul

L-Triptofan-300 mq,Maqnezium (magnesium hydroxide )-270 
mq,Qızılgülün quru kökün ekstraktı, 3%  salidrosidlər (Arctic root dry 
extract 3% salidrosides)-50 mq,5-HTP griffoniya ekstraktı (Griffonia 

simplicifolia extract)-25 mq, Aşvagandxa(qulançar) quru ekstraktı 1,5%% 
vitanolidlər (Hindistan jenşeni) (Ashavagandha dry extract 1,5% 

withanolides (Whitania somnifera))-25 mq, Riboflavin (Vitamin B2)-1,4 
mq,Fol turşusu (Vitamin B9)-0,2 mq

Kalsium fosfat, sellüloza,vinilpiridolin-
vinil asetat kopolimer, maqnezium 

stearat, silikon dioksid

Plameca Plantas 
Medicinales Y 
Complementos 

Alimenticios,S.A

İspaniya 23.01.2019 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş  Sedaflor B Depression (kapsul №30) adlı 
məhsul  antidepressant xassəli, zehnin işini aktivləşdirən,  beyin sinir 

impulslarının ötürülməsini tənzimləyən vasitə olub, öz tərkibi və istifadə 
qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki,məhsulun tərkibində 

alkaloidlərlə, kumarinlərlə və d. bioloji fəal maddələrlə zəngin və geniş 
farmakoloji spektra malik olan  Withania somnifera (ashwagandha)  bitkisi 

Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Farmakoloji və 
Farmakopeya Ekspert Şurası tərəfindən 24.01.14-cü il tarixində təsdiq 
olunmuş “Təbii mənşəli preparatların dərman vasitələrinə aid olmasını 

müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının aparılmasına dair metodiki 
tövsiyələr”-nin tələblərinə BFMQƏ-in tərkibində istifadə üçün qadağan 

olunan  bitkilərinin siyahısına daxildir.

Sedaflor B Forte Kapsul

Baliq avtolizatı (Fish Autolysate)-200 mq,QAYT (GABA Gamma-
Aminobutyric acid)-100 mq,Quru passiflora ekstraktı (Passionflower dry 

extrcat))- 80 mq,L-Teanin-20 mq,Tulsi bitkinin ekstraktı (Ocimum Sanctum 
dry extract)-20 mq,Vitamin B6 HCl (Pyridoxine)-1,4 mq,Vitamin B12 

(Cyaconobalamin)-2,5 µq


Mikrokristtalik sellüloza, yağ turşunun 

diqlisedləri, silikon dioksid, maqnezium 
stearat, HPMC

Plameca Plantas 
Medicinales Y 
Complementos 

Alimenticios,S.A

İspaniya 23.01.2019 Müsbət

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

məhsul  sinir impulslarının ötürülməsini tənzimləyən  və nevrotik 
reaksiyalar, stress, əsəbi gərginlik 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.

Sedaflor B Nayt kapsul (2x10) L-teanin (L-theanine) - 100 mq, Ballı nanə ekstraktı (Melissa officinalis 
extract) - 100 mq, Melatonin (Melatonin) - 1 mq

Mikrokristallik sellüloza, kalsium fosfat, 
maqnezium stearat, silikon dioksid, 
jeatin, titan dioksid, dəmir dioksid

Fortex Nutraceutical 
LTD Bolqarıstan 15.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sedaflor B Nayt(kapsul  N 20)  adlı 

məhsul sakitləşdirici kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan təsiredici inqradientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri 

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

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda  "İstifadə qaydası və dozası" bəndində 
"Böyüklər" sözünün əlavəsi zəruridir.

Sedalin forte kapsul (2x10)

Dərman bədrəncin yarpaqları (as Lemon balm leaves) - 300 mq, Çəhrayı 
rodiola konsentratı (as Rhodiola rosea concentrate) -  33,23 mq, 

Çobanyastığı çiçəkləri (as Chamomile flowers) - 20 mq, B6 vitamini (as 
Pyridoxine HCl) - 0,7 mq, Maqnezium 

(from 185 mg Magnesium oxide) - 97.07 mq

microcrystalline cellulose, magnesium 
stearate, silica, gelatin

Gemini 
Pharmaceuticals. 

Inc
ABŞ 28.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş  Sedalin forte (kapsul №20) adlı məhsul 
MMS xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd:  istifadə üzrə təlimat və qablaşmada «BFMQƏ» qısaltmasının 
istehlakçı tərəfindən aydın basa düsülməsi məqsədilə  açıq şəkildə 

yazılması («bioloji fəallığa malik qida əlavəsi») tövsiyə olunur.

Sedalux (Sedaluks) Kapsul 3x10
Passiflora İncarnata L. flower powder extract – 175 mg (approx. 6,337 mg 
of flavonoids calculated as Vitexin), Valeriana officinalis L. root&rhizome 

dry extract – 175 mg (approx. 0,772 mg of Valeric acid)

Magnesium stearate, microcrystalline 
cellulose, gelatin capsul

Koç 
Pharmaceuticals 

Co.Ltd
Türkiyə 30.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Sedalux (kapsul №30) adlı məhsul MSS 
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

Sedanorm kapsul (15x2)

Oregano herb dry extract 4:1(Origanum vulgare) - 100 mg, L-tryptophan - 
100 mg, Griffonia seed extract (98% 5-HTP) (Griffonia simplicifolia) - 51 

mg

 

fibrex, magnesium stearate, gelatin Lotos Pharma Latviya 20.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Sedanorm (kapsul №30) adlı məhsul MSS 
fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması 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 istifadəl göstərişinə 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. İstifadə üzrə 

təlimatda "həkim təyinatı" ifadəsinin götürülməsi və istifadə qaydalarında 
məhsulun istifadə yaş həddi ilə bağlı informasiya əlavə edilməsi zəruridir 

(14 yaşdan yuxarı)

Sedapren kapsul kapsul (3x10)
Valeriana officinalis – 75 mg, Passiflora incarnata – 100 mg, Leonurus 
cardiaca – 50 mg, Melissa officinalis – 10 mg, Magnesium – 100 mg, 

Vitamin B6 – 2 mg

magnesium carbonate, magnesium 
stearate, silicon dioxide

Fortex Nutraceutical 
LTD Bolqarıstan 17.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş SEDAPREN (kapsul №30) adlı məhsul MSS 
xəstəliklərinin profilaktıkasında tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində 

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

yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.



Sedariks kapsul (3x10)

stantartlaşdırılmış quru pişikotu ekstraktı (Valerian officinalis) - 87,5 mq 
(0,582 mq valeren və asetoksivaleren turşularının məcmusu), badrənc 

yarpaqlarının (Melissa officinalis) standartlaşdırılmış quru ekstraktı - 35,0 
mq (2,0 mq rozmarin turşusu)

Polysorbate 80, Beeswax, Sunflower oil, 
Gelatin, Moisture-retaining agent 

glycerin E-422, Purified water, Sodium  
benzoate E-211, iron oxide yellow E-172, 
iron oxide black E-172, iron oxide red E-

172, titanium dioxide E-171

Minskinterkaps Belarus 22.11.2018
Xitam 
verilən 

müraciətlər


“Epidbiomed MMC” şirkətinin 17.10.2018-ci il tarixli məktubuna cavab 

olaraq bildiririk ki, Belarusiyanın “Minskinterkaps” şirkətinin istehsalı olan 
1020118 seriyalı Sedariks (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 məhsulun həcmi 
istehsalçı tərəfindən təqdim edilən normativ sənədlərin göstəricilərinə 

uyğun deyildir. Belə ki, laboratoriya sınaqları zamanı məhsulun 
dezinteqrasiya müddəti 45 dəqiqə olaraq aşkar edilmişdir (istehsalçı 

tərəfindən təqdim edilmiş sənədlərə görə 20 dəqiqə olmalıdır). Həmçinin, 
Azərbaycan Respublikasının Dərman Vasitələrinin Dövlət Qeydiyyatında 
yuxarıda adı çəkilən məhsul ilə oxşar tərkibli və istifadə göstərişi  eyni 

olan dərm an vasitəsi (P ersen)  m övcuddur. 

Göstərilən uyğunsuzluğu 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.

Sedariks Kapsul 3x10

Stantartlaşdırılmış quru pişikotu ekstraktı (Valerian officinalis) - 87,5 mq 
(0,582 mq valeren və asetoksivaleren turşularının məcmusu), badrənc 

yarpaqlarının (Melissa officinalis) standartlaşdırılmış quru ekstraktı - 35,0 
mq (2,0 mq rozmarin turşusu)

Polysorbate 80, Beeswax, Sunflower oil, 
Gelatin, Moisture-retaining agent 

glycerin E-422, Purified water, Sodium  
benzoate E-211, iron oxide yellow E-172, 
iron oxide black E-172, iron oxide red E-

172, titanium dioxide E-171

Minskinterkaps Belarus 07.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Sedariks  (kapsul №30) adlı məhsul MSS 
fəaliyyətini və yuxunu 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 deyi.l Qeyd: istifadə üzrə təlimatda "Qidaya bioloji aktiv 
əlavə" ifadəsinin dəyişdirilərək "bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" ifadəsi 

ilə əvəz olunması, qablaşma üzərində xarici dildə olan məlumatların 
Azərbaycan dilində də olm ası zəruridir.



Sedasan Kapsul 1
Passiflora incarnata herb extract - 100 mg, Valeriana officinalis root extract 

- 100 mg, Melissa officinalis leaf extract - 100 mg, Hawthorn (Crataegus 
spp.) leaf and flower extract 100 mg

Magnesium stearate, Microcrystalline 
cellulose, Gelatin

Koç 
Pharmaceuticals 

Co.Ltd
Türkiyə 06.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Sedasan (kapsul № 30) adlı məhsul 
mərkəzi sinir sistemini sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

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

Sedastat Damcı 50ml Howtorn extract-32.6 mq, Valeriana officinalis extract-10.2 mq, Lemon 
Balm extract-30 mg, Calcium lactate-33 mg, Magnesium thiosulfate-6.7 mg

Lactose, Dionized water. Strawberry 
flavour

Triapharma İlaç 
San.Tic.A.Ş Türkiyə 17.01.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlər

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sedastat(daxilə qəbul üçün məhlul- 

damcı, 50 ml)  adlı məhsul  MSS-nə sakitləşdirici  və yuxu pozğunluqları 
zamanı 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: İstifadə üzrə təlimatda "Dozalanma və istifadə qaydası" bəndində 

tövsiyə olunan  dozalanma yalnız böyüklər üçün saxlanılsın. Uşaqlar üçün 
dozalanma ləğv olunsun, belə ki məhsula dair dosyeda uşaqlara 

tövsiyələrə dair təhlükəsizliyi ilə bağlı kifayət qədər məlumat təqdim 
olunmayıb.

Sedaton Plus Kapsul 3 x 10
Passion flower (Passiflora incarnata) powder extract - 150 mg, Hawthorn 

leaves and flowers (Crataeges monogyna) powder extract - 150 mg, 
Magnesium hyroxide - 100 mg, Vitamin B6 - 2 mg

Magnesium stearate, Silicon dioxide, 
Gelatine, İron oxide, Titanium dioxide

Fortex Nutraceutical 
LTD Bolqarıstan 07.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Sedaton plus  (kapsul № 30) adlı məhsul 
mərkəzi sinir sistemini sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

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

Qeyd: "İstifadə qaydası" bəndində "18 yaşdan yuxarı 1 kapsul gündə 1 
dəfə qəbul etmək" tövsiyəsinin qeyd edilməsi zəruridir.

Sederbin kapsul (10x2)

 Magnesium oxide, equal to Mg - 50 mg, L-Theanine - 50 mg,  Melissa 
(Melissa officinalis L.) leaves, d.e. 7% hydroxycinnamic ac. - 50 mg,  

Magnolia (Magnolia officinalis Rehder) bark, d.e. 2% honokiol - 50 mg, Hop 
(Humulus lupulus L.) strobilus, d.e. 0,1% flavonoids - 30 mg,  Lavender 

(Lavandula officinalis Chaix) flowering tops, d.e. 4/1 - 20 mg

Pullulan (shell) Microcrystalline cellulose 
Silicon dioxide (anticaking agent) 

Magnesium salts of fatty acids 
(anticaking agent) Potassium chloride 
(gelling agent)  Carrageenan (gelling 
agent)  Chlorophyll copper complex 

(colouring)   

ESİ S.p.A İtaliya 07.11.2018 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Sederbin (kapsul №20) adlı məhsul  öz 
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki,məhsulun 

tərkibində olan Magnolia officinalis bitkisi  bioloji fəallığa malik qida 
əlavələrinin  tərkibində istifadə üçün qadağan olunan  bitkilərinin 

siyahısına daxildir.

Selen Tablet (2 x 15) Selenium - 110 mcg (from l-selenomethionine) Microcrystalline cellulose, magnesium 
salts of fatty acids, Silicon dioxide

Olimp Laboratories 
Sp. z.o.o Polşa 06.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Selen (tablet №30) adlı məhsul selenin 
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: qablaşma üzərində "qida əlavəsi" ifadəsinin "bioloji fəallığa malik 
qida əlavəsi" ifadəsi ilə əvəz olunması, "dərman vasitəsi deyil" ifadəsinin 
əlavə olunması, məhsulun istehsal tarixi və ya neçə il müddətində yararlı 
olması haqqında məlumat göstərilməsi, istifadə qaydasında istifadə yaş 

həddinin qeyd edilməsi (14 yaşdan yuxarı) zəruridir.

Selenamax (Selenamaks) Kapsul (6 x 10) Selen - 150 mkq Mikrokristallik sellüloza, Jelatin kapsula
Sepe Natural 

Organik Ürünler 
San. ve Tic. A. Ş

Türkiyə 12.03.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Selenamax /Selenamaks (kapsul,№ 60) 
adlı  məhsul  Se mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə edilən BFMQƏ 

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

dərm an vasitəsi deyil.



Selenara Kapsul 2x15 Selenium yeast (eq.to Selenium 200 mcg) 150 mg fibrex, gelatin
Solepharm  

Pharmaceuticals 
Ltd

Latviya 15.01.2019 Mənfi

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

öz tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir.Belə ki, 
məhsulun tərkibində olan Selen inqredienti gündəlik istehlakın yol verilən 

maximal istifadə həddini aşır (Tövsiyə olunan miqdar 140-150 mkq)

Selenor Tablet 3 L-selenomethionine - 0.5 mg (200 mcg Selenium) Microcrystalline cellulose (E460), 
Magnesium stearate (E470b), Silicon 

dioxide (E551) 

Vefa İlaç San. ve 
Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 15.01.2020 Mənfi Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Selenor (tablet, №45) adlı məhsul öz tərkib və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir. Belə ki, Azərbaycan 
Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Farmakoloji və Farmakopeya Ekspert 

Şurası tərəfindən 24.01.14-cü il tarixində təsdiq olunmuş “Təbii mənşəli 
preparatların dərman vasitələrinə aid olmasını müəyyənləşdirmək 
məqsədilə ekspertizasının aparılmasına dair metodiki tövsiyələr”-in 

tələblərinə əsasən məhsulun tərkibində selen inqredienti gündəlik istehlak 
həddini (max. 140-150 mkq) aşır. 

Seletas Uno Şərbət 150 ml Aloe vera leaf dry extract - 400 mg, Digestive enzymes (Pancreatin) - 100 
mg, Sambucus nigra fruit dry extract - 30 mg, Glycyrrhiza glabra root dry 

extract - 30 mg, Mentha piperita leaf dry extract - 20 mg, Foeniculum 
officinale seed dry extract - 20 mg, Ananas concentrated - 9.46 mg, 

Ananas comomus fruit dry extract - 2 mg, Cynara scolumus leaves dry 
extract - 1.5 mg, Matricaria chamomilla flower dry extract - 1 mg

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

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 22.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Seletas Uno (şərbət,150 ml) adlı məhsul  

mədə-bağırsaq  sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

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

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:İstifadə qaydaları rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Selevef Tablet 3x10 Selenium - 100 mcg, Zinc - 15 mg, Vitamin A - 1000 mcg, Vitamin C - 90 
mg, Vitamin E - 45 mg, Vitamin B6 - 2.2 mg

Magnesium stearate, croscarmellose 
sodium, microcrystalline cellulose, 
tricalcium phosphate, Opadry white 

85F18422

Vefa İlaç San. ve 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 08.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Selevef (tablet №30) adlı məhsul 
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.

Senaval Kapsul 3 x 10

Valerian root powder extract (Valeriana officinalis) - 100 mg, Hawthorn 
(Crataegus monogyna) powder extract - 80 mg, Lemon balm leaves extract 

(Melissa officinalis) - 100 mg, Magnesium aspartate - 83 mg, Potassium 
aspartate - 35 mg, Nicotinamide - 6 mg

Magnesium stearate, Silicon dioxide, 
Gelatine, İron oxide, Titanium dioxide

Fortex Nutraceutical 
LTD Bolqarıstan 07.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Senaval (kapsul № 30) adlı məhsul mərkəzi 
sinir sistemini sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində 
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi 

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

Qeyd: "İstifadə qaydası" bəndində "18 yaşdan yuxarı 1 kapsul gündə 1 
dəfə qəbul etmək" tövsiyəsinin qeyd edilməsi zəruridir.

Sennadone tablet (25x20) Cassia Senna Leaf Extract(20:1)-10 mg Magnesium Stearate, Sorbitol
Koç 

Pharmaceuticals 
Co.Ltd

Türkiyə 07.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Sennadone (tablet №500) adlı məhsul 
xroniki qəbizlikdə köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

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

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

istifadə qaydasına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İdxal zamanı 
məhsulun üzərində olan informasiyaların Azərbaycan dilində də olması 

zəruridir. 

Serious Mass 2.7 kg toz 2.72 kg

Protein Blend 50 g, Cholesterol - 55 mg, Total carbohydrates - 251 g, 
Vitamin A - 5000 IU, Vitamin C - 60 mg, Vitamin D - 200 IU

Vitamin E - 30 IU, Thiamine 4.8 mg, Riboflavin 4 mg, Niacin 50 mg, 
Vitamin B6 - 5 mg, Folic acid - 400 mcg, Vitamin B12 - 10 μg, Biotin - 300 
μg, Pantothenic acid - 25 mg, Calcium 680 mg, Iron - 9 mg, Phosphorus 

410 mg, Iodine - 187 μg, Magnesium 155 mg, Zinc 15 mg, Selenium 70 μg, 
Copper - 1.6 mg

Manganese - 2 mg, Chromium - 120 mcg, Molybdenum 75 μg
Sodium - 400 mg, Potassium - 1520 mg, Creatine monohydrate - 1 g, L-

glutamine - 500 mg, Glutamine Peptides 500 mg, Choline (choline 
bitartrate) 250 mg, Inositol 250 mg, PABA (p-aminobenzoic acid) 5 mg

Maltodextrin, Cocoa, Natural and 
Artificial flavors, Medium chain 

triglyceries, Creatine monohydrate, 
Creamer, Choline bitartrate, Glutamine 

peptides, L-Glutamine, Salt, Inositol, 
Sucralose, Acesulfame Potassium

Optimum Nutrition ABŞ 24.09.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsulun tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 
aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim 

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

dərman vasitəsi deyil.

Serrap Kapsul 3 x 10 Serrapeptase - 48000 IU, Pancreatin - 50 mg, Rutin - 50 mg, Papain - 60 
mg, Bromelain - 45 mg, Trypsin - 25 mg, Chymotripsin - 2 mg, Amilase - 10 

mg, Lipase - 10 mg

Cornstarch, Natural gelatin Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 31.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Serrap (kapsul № 30) adlı məhsul həzm prosesini 

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

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

dərman vasitəsi deyil.
Serro Best Forte Kapsul 1 Serratiopeptidase - 67 mg (80000 IU), Nattokinase - 29 mg (500 FU), 

Essensial phospholipids - 50 mg, Trypsin - 10.5 mg (210 FIP), 
Chymotrypsin - 2.1 mg (200 FIP)

Gelatin, Microcrystalline cellulose, 
Silicon dioxide, Talc, Mannitol, 

Maltodextrin

Bereket İlac 
Kozmetik San. 

Tic.A.Ş

Türkiyə 27.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Serro Best Forte (kapsul № 30) adlı məhsul həzm 

sisteminin 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 dərm an vasitəsi deyil.

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

adlarının qeyd edilməsi zəruridir.



Sertaza Saşe 4.6qx20 Fermentləşdirilmiş maltodekstrin-417 mq, (120 000 BV serratiopeptidaza) 
Metilsulforilmetan-150 mg, Bromelayn-45 mq, 

Fruktoza, Portagal aromatizatoru, Limon 
turşusu, Beta karotin, Qlükoza, DL-alfa-

tokoferol, Askorbil- palmitat, Steviya 
qlikozidi, sukralosa, Silisium dioksid

Erbozeta S.p.A San-Marino 10.01.2019
Xitam 
verilən 

müraciətlər

“Azəri Med” şirkətinin 17.12.2018 -ci il tarixli məktubuna cavab olaraq 
bildiririk ki, San-Marinonun “Erbozeta S.p.A” şirkətinin istehsalı olan Q144 
seriyalı Sertaza (paket №20) 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 məhsulun çəkisi istehsalçı 

tərəfindən təqdim edilən normativ sənədlərin göstəricilərinə uyğun deyildir. 
Belə ki, laboratoriya sınaqları zamanı məhsulun çəkisi 4.5599 q olaraq 

aşkar edildi (istehsalçı tərəfindən təqdim edilmiş sənədlərdə 2.85-3.15 q 
intervalında olduğu qeyd olunmuşdur). 

Göstərilən uyğunsuzluğu 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 olunm ur. 

Uyğunsuzluğun səbəbləri araşdırıldıqdan sonra ekspertiza rəyinin alınması 
üçün Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 
287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 

ekspertizadan keçirilməsi” Qaydalarına uyğun olaraq yenidən Analitik 
Ekspertiza Mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz.

Shana Şərbət 150 ml Calcium carbonate - 150 mg, Calcium citrate - 150 mg, Magnesium 
hydroxide - 150 mg, Zinc sulphate monohydrate - 5 mg, Vitamin D3 - 15 

mcg, Vitamin A - 1000 mcg,  Vitamin C - 50 mg, Phytin - 50 mg, Phosphor - 
50 mg

Deionized water, Raspberry flavor, 
Xanthan gum, Citric acid, Sucralose, 

Potassium sorbate, Metilparaben, 
Trisodium citrate

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 28.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Shana (şərbət, 150 ml) adlı məhsul bəzi vitamin və 
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

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

vasitəsi deyil.
Qeyd: a) "İstifadə qaydaları və doza" rəyə uyğun olaraq tərtib edilsin.

b) Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 

“Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 
QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunmalıdır.

Siberian Super Natural Sport  
BCCA İNSTANT POWDER 

(Natural orange) 
toz 10 g L-leysin 4.52 qr, l-izoleysin 2.04 qr, valin 2.32 qr Limon turşusu, portağal şirəsi, sukraloza

Laboratoriya 
sovremennogo 

zdorovya
Rusiya 26.09.2018 Müsbət

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

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

Qeyd:Qablaşdırma üzərinə Azərbaycan dilində yazılar olan stikerin 
yapışdırılması zəruridir.

Siberian Super Natural Sport 
BCAA complex tablet L-leysin 400 mq, L-izoleysin 202 mq, L-valin 200 mq Mikrokristallik selluloza, maqnezium 

stearat

Laboratoriya 
sovremennogo 

zdorovya
Rusiya 26.09.2018 Müsbət

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

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

Siberian Super Natural Sport 
BCAA instant powder (Natural 

lemon)
toz 10 qr L-leysin 4.7 qr, l-izoleysin 2 qr, valin 2.25 qr Limon turşusu, limon şirəsi, sukraloza

Laboratoriya 
sovremennogo 

zdorovya
Rusiya 25.09.2018 Müsbət

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

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

Siberian Super Natural Sport 
Joint Health Formula tablet Qlükozamin hidroxlorid 800 mq, Xondroitin sulfat 200 mq Mikrokristallik selluloza, laktoza, 

maqnezium stearat

Laboratoriya 
sovremennogo 

zdorovya
Rusiya 26.09.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul idmançılarda dayaq-hərəkət 
sisteminin funksiyasının yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların 

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

vasitəsi deyil.

Siberian Super Natural Sport 
Mega Essentials tablet 60

Kalsium 201 mq, Vitamin A 0.56 mq, Vitamin D 259.5 BV, Vitamin E 10.94 
mq, Vitamin B1 0.809 mq, Vitamin B2 0.837 mq, Vitamin B6 1.05 mq, 
Vitamin B12 1.79 mkq, Vitamin C 58.96 mq, Vitamin PP 8.277 mq, Fol 

turşusu 276 mkq, Pantoten turşusu 2.9 mq, Biotin 66.77 mkq.

Polivinil spirti, poletilenqlikol, titan 
dioksid, mikrokristallik selluloza, 

maqnezium stearat, talk, dəmir oksidi

Laboratoriya 
sovremennogo 

zdorovya
Rusiya 28.09.2018 Müsbət

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

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

Siberian Super Natural Sport 
Multicomponent Hi-Grade toz 500 g

Zərdab zülalının konsentratı  80%, zərdab zülalının hidrolizatı 4%, zərdab 
zülalının izolyatı 4 %, amin turşu kompleksi BCAA (2:1:) 4%, kakao tozu 

7.5 % 
Steviya yarpaqlarının ekstraktı 0.5 %

Laboratoriya 
sovremennogo 

zdorovya
Rusiya 27.09.2018 Müsbət

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

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

 Qeyd: Qablaşdırmaya üzərində Azərbaycan dilində məlumat olan stikerin 
yapışdırılması zəruridir.

Siberian Super Natural Sport 
Natural Cacao toz 30 g

Zərdab zülalının konsentratı  80%, zərdab zülalının hidrolizatı 4%, zərdab 
zülalının izolyatı 4 %,amin turşu kompleksi BCAA (leysin:izoleysin:valin-

2:1:1) 4 %, kakao tozu 4 %
Steviya yarpaqlarının ekstraktı 0.5 %

Laboratoriya 
sovremennogo 

zdorovya
Rusiya 27.09.2018 Müsbət

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

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

Siberian Super Natural Sport 
protein Apple toz 25 g

Süd zülalının konsentratı 83.34 %, amin turşu kompleksi BCCA 4%, zərdab 
zülalının hidrolizatı 4 %, zərdab zülalının çıxarışı 4 %, təbii qida 

aromatizatoru (alma) 0.5 %, meyvə-giləm eyvə tərkibli toz (alm a) 1% 


0.5%, stevioqlikazid 0.16 %

stevioqlikozidlər 0.16 %
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 26.09.2018 Müsbət

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

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

Siberian Super Natural Sport 
protein Banana toz 25 g

Süd zülalının konsentratı 83.84 %, amin turşu kompleksi BCCA 4%, zərdab 
zülalının hidrolizatı 4 %, zərdab zülalının çıxarışı 4 %,meyvə-giləmeyvə 

(banan) tərkibli toz 3%, təbii qida aromatizatoru(Banan) 1 %
stevioqlikazid 0.16 %

Laboratoriya 
sovremennogo 

zdorovya
Rusiya 26.09.2018 Müsbət

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

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

Qeyd: Qablaşdırma üzərinə Azərbaycan dilində yazılar olan stikerin 
yapışdırılması zəruridir.



Siberian Super Natural Sport 
protein Bilberry toz 25 g

Süd zülalının konsentratı 89.3 %, zərdab zülalının çıxarışı 4 %, qida 
aromatizatoru (qaragilə) 3 %, l-karnitin tartrat 2%, qaragilənin quru şirəsi 

1.5 %
stevioqlikozidlər 0.2 %

Laboratoriya 
sovremennogo 

zdorovya
Rusiya 27.09.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul  tərkib və istifadə göstərişlərinə 
əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan 

təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal 
istifadə həddini  aşm ır.


Qeyd: Qablaşdırmaya üzərində Azərbaycan dilində məlumat olan stikerin 

yapışdırılması zəruridir.

Siberian Super Natural Sport 
protein Vanilla toz 25 g

Süd zülalının konsentratı 87.84 %, amin turşu kompleksi BCCA 4%, zərdab 
zülalının hidrolizatı 4 %,zərdab zülalının çıxarışı 4 %,təbii qida 

aromatizatoru
(vanil) 0.5%

stevioqlikazid 0.16 %
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 27.09.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul  tərkib və istifadə göstərişlərinə 
əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan 

təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal 
istifadə həddini  aşmır.

Siberian Super Natural Sport 
Whey toz 500 g Zərdab zülalının çıxarışı 79.2 %, süd zülalının konsentratı 7%, amin turşu 

kompleksi BCAA (leysin:izoleysin:valin-2:1:1) 3.6 %, kakao tozu 6.75 %
steovizid 0.45 %,bağayarpağı 

toxumlarının qabığı 3%, 

Laboratoriya 
sovremennogo 

zdorovya
Rusiya 27.09.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul  tərkib və istifadə göstərişlərinə 
əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan 

təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal 
istifadə həddini  aşmır.

Sibirskaya Kollekciya 
Balzamov Xurdan balzam 50 ml

Aqua 85.3%, Ethoxydiglycol 4%, C12-13 pareth-9 1.5%, Dimethyl sulfone 
1%, Gluconlactone 1%, Carbomer 0.95%, Mentha piperita leaf oil 0.5%, 

Menthol 0.5%,
 Quercus robur root extract 1%, Sodium benzoate 0.1%, Camphor 0.2%, 

Sodium hydroxide 0.1%

Ayrıca qeyd edilməyib
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 24.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Sibirskaya Kollekciya Balzamov Xurdan 50 
ml adlı məhsul  boyun və bel nahiyəsində olan diskomfort hissini  aradan 
qaldırmaq və hərəkəti yüngülləşdirmək üçün tövsiyə olunan balzam olub, 

tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Sibirskiy propolis (Zolotoy) şərbət 100 ml

Artezian suyu 88 qr, Propolis 3 qr, Dağ balı 4 qr, Çatılotu 1 qr, Çaqa 1 qr, 
Qırmızı kök 0.5 qr, Zəfəranabənzər levzey kökü 0.5 qr, Gülümbahar gülü 

0.4  qr, Yonca otu 0.4 qr, Dəmirtikan otu 0.4 qr, Gəvən kökü 0.4 qr, 
Yemişan meyvələri 0.4 qr

Ayrıca qeyd edilməyib.
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 22.10.2018 Mənfi

Eksperizaya təqdim olunmuş Sibirskiy propolis (Zolotoy) adlı məhsul kişi 
cinsiyyət xəstəliklərində tövsiyə olunan vasitə olub, tərkib və istifadə 
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir.Belə ki, məhsulun tərkibində 

BFMQƏ-nin istehsalı zamanı istifadəsinə yol verilməyən  qadağan 
olunmuş Dəm irtikanı bitkisi (Tribulus terrestris) m övcuddur.

Sibirskiy propolis Aqatovıy şərbət 95 ml Laktuloza şərbəti 90 qr, Propolis 5 qr, Çobanyastığı ekstraktı 2 qr, Adaçayı 
ekstraktı 2 qr, Kuril çayı ekstraktı 1 qr Qeyd edilməyib

Laboratoriya 
sovremennogo 

zdorovya
Rusiya 25.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Sibirskiy propolis (Aqatovıy) 95 ml adlı 
məhsul bağırsaq mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman 

vasitəsi deyil.
Qeyd:Qablaşma üzərində məhsulun Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinə 

aid olması və dərman vasitələrinə aid olmaması barədə məlumat qeyd 
olunması zəruridir.

Sibirskiy propolis Serebrannıy şərbət 100 ml

Artezian suyu 85 qr,İon- struklaşdırılmış  propolis 3 qr, Dağ balı 4 qr, 
Melonella ekstraktı 2 qr, Exinaseya otu 1 qr, Gülümbahar çiçəyi 0.5 qr, 

Kuril çayı 0.5 qr, İtburnu meyvəsi 0.4 qr, Kəklikotu otu 0.4 qr, Mərcangilə 
meyvəsi 0.4 qr,Qırmızı kök 0.4 qr, Çaytikanı meyvəsi 0.4 qr, Göyümçiçək 

kökü 0.4 qr, Qarağat yarpağı 0.4 qr, Sidr ağacının iynə yarpağı 0.4 qr, 
Dərman cəbrayıl otu kökü 0.4 qr, Çəmən ətirşahı otu 0.4 qr

Qeyd edilməyib
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 23.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Sibirskiy propolis (Serebrennıy) 100 ml adlı 
məhsul immun sistemi möhləmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman 

vasitəsi deyil.
Qeyd:Qablaşma üzərində məhsulun Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinə 

aid olması və dərman vasitələrinə aid olmaması barədə məlumat qeyd 
olunması zəruridir.

Sila İmperatora kapsul 3
Ekstrakt kitayskiy derezı 31.8 qr, Maral pantı 0.56 qr, Dəmirtikanı bitkisi 

45.9 qr, Şanxay acı bibəri 6.6 qr, Evkomiya bitkisinin qabığı 0.102 qr, Əsl 
jenşen bitkisinin kökü 7.102 qr

Qeyd edilməyib

Silk Road Snow 
Land Import-Export 

Trade Company 
LTD

Çin Xalq 
Respublikası 23.10.2018 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və nümunələrin ekspertizası əsasında müəyyən 
oldu ki, SİLA İMPERATORA(kapsul N 6) məhsulu  öz tərkib və istifadə 
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir. Belə ki,məhsulun tərkibində 

dəmirtikan (Tribulus terrestris)  bitkisinin ekstraktı var . Bu bitki Tribulus L 
cinsinə aiddir,  bu da qidada istifadə edilməyən bitkilərin siyahısına 

daxildir  və BFMQƏ-n  tərkibində istifadə   olmamalıdır. Bu bitkinin  elmi 
cəhəddən hipotoksikliyi, nefrotokskliyi  və neyrotoksikliyi sübut olunub. 
Həmçinin, məhsulun laborator analiz nəticələri onun tərkibində dərman 

maddəsi olan sildenafil sitrat maddəsinin mövcudluğunu və kapsulun orta 
çəkisinin normativ sənədlərə uyğun olmamasını aşkar etdi. Bundan başqa, 

qablaşma üzərində verilmiş tərkibə aid məlumat normayiv sənədlərdə 
qeyd edilən məlumat ilə uyğunlaşmır.

Silver One Vaginal Douche 
(Silver One vaginal duş) duş 3x100 ml Chamomile water 5 g, Colloidal silver 0.001 g, Grapefruit seeds 

extr.glycerinated 1 g, Marigold d.e 0.1 g, 
water, trimethylglycine, high viscose 

hydroxyethylcellulose Promo Pharma İtaliya 16.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Silverone( vaginal duş,  100 ml) adlı 

məhsul Uşaqlıq yolunun gigiyenası üçün tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, 
öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda müalicə 

xarakterli tövsiyələrin ləğv edilməsi zəruridir.

Simbiotic+ (Simbiotik+) kapsul (1x10) Lactobacillus rhamnosus - 6 milyard, Saccharomeces boulardii-2.5 milyard, 
inulin 50 mg crystalline cellulose Sensilab Ltd Sloveniya 19.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Simbiotic+ (Simbiotik+) kapsul №10 adlı 
məhsulun tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman 

vasitəsi deyil.

Simela Şərbət 50 ml
Simeticone - 66.6 mg, Foeniculum officinale extract - 400 mg, Olive oil - 

100 mg, Mentha extract - 125 mg, Retinyl palmitate - 0.55 mg 
Deionized water, Polysorbate, Citric 
Acid, Potassium Sorbate, Sodium 

Benzoate, Raspberry Flavor 

İmhotep İlaç 
Kozmetik ve Gida 

Tic. Ltd. Şti
Türkiyə 01.04.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Simela (şərbət 50 ml) adlı məhsul dispeptik 
pozğunluqlar zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan 

təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi 
qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan 
yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: istifadə qaydasının rəydə göstərilən qaydada dəyişdirilməsi (14 
yaşdan yuxarı 20 - 40 damcı gündə 1-2 dəfə), 1 ml-in ehtiva etdiyi damcı 

sayının düzgün göstərilməsi (30 damcı) zəruridir.

Simolic Damcı 20 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%

Ayrıca qeyd edilməmişdir Gruppo 
Farmaimpresa srl

İtaliya 09.01.2020 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş "Simolic, damcı , 20ml" adlı məhsul 
körpələr, uşaqlar və böyüklərdə dispeptik pozğunluqlar, mədə-bağırsaq 
meteorizmi, aerofaqiyanın müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyyə 

olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 
dərman vasitəsi deyil. 



Simsed Kapsul (2x15)

Valeriana officinalis root dry extrac t- 70 mg, Melissa officinalis leaves dry 
extract - 70 mg, Passiflora incarnate herb with flowers dry extract - 35 

mg,Tilia cordata flowers dry extract - 20 mg, Eschscholtia californica  herb 
powder - 20 mg, Hypericum perforatum flowers dry extract - 20 mg, 

Vitamin B6 - 5 mg, Magnezium - 60 mg

Corn starch, Maqnezium stearate, 
Colloidal silica, Bovine gelatin 

ValueMed Pharma 
SrL İtaliya 19.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Simsed (kapsul, №30) adlı məhsul mərkəzi-
sinir sistemini sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində 
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi 

qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan 
yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Simsed Kapsul (2x15)

Valeriana officinalis root dry extrac t- 70 mg, Melissa officinalis leaves dry 
extract - 70 mg, Passiflora incarnate herb with flowers dry extract - 35 

mg,Tilia cordata flowers dry extract - 20 mg, Eschscholtia californica  herb 
powder - 20 mg, Hypericum perforatum flowers dry extract - 20 mg, 

Vitamin B6 - 5 mg, Magnezium - 60 mg

Corn starch, Maqnezium stearate, 
Colloidal silica, Bovine gelatin 

ValueMed Pharma 
SrL İtaliya 19.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Simsed (kapsul, №30) adlı məhsul mərkəzi-
sinir sistemini sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində 
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi 

qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan 
yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Sinaliv tablet tablet (3x10) Artichoke - 200 mg, Sylimarin 80 % - 140 mg,  L-ornithine - 200 mg
gelatin, microcrystalline cellulose, wheat 
starch, sodium starch glycolate, silicon 

dioxide, magnesium stearate

Fortex Nutraceutical 
LTD Bolqarıstan 15.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş SİNALİV (tablet №30) adlı məhsul 
qaraciyər, öd yolları funksiyalarının, lipid-xolesterin mübadiləsi 

pozulmaları zamanı tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, 
tərkib və istifadələrinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə qaydalarında tövsiyə edilən sutkalık doza 3 tablet 
göstərildiyi halda, onu 2 tablet ilə əvəz etmək zəruridir. Belə ki, təqdim 

olunan doza (3 tablet) artıq terapetik dozadır. İstifadə üzrə təlimatda əks 
göstərişlər bəndinin əlavə etmək zəruridir.

Sinulypt sprey 30 ML see water - 2.2%, Eucalyptus essensial oil - 0.3%, Peppermint dry extract - 
0.1% yoxdur  Silvanols MMC Latviya 22.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən SİNULİPT/SİNULYPT(burun spreyi, 30 
ml) adlı məhsul  burun , burunətrafi ciblərin və burun udlağın infeksion-
iltihabi xəstəliklərinin profilaktikası və müalicəsində köməkçi vasitə kimi 
tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda "bioloji qida əlavəsi" yazısının ləğv olunması 
zəruridir. Belə ki, məhsul "tibbi vasitələr" kateqoriyasına aiddir.

Sinusar sprey 15 ml Şam ağacı yağı - 0,75 q, nanə efir yağı -  0,21 q, evkalipt efir yağı - 0,09 q, 
Siklamen ekstraktı - 0,15 q, vitamin E - 0,15 q Zeytun yağı, Vazelin yağı OOO NPL 

Fitoprodukt Ukrayna 16.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən SİNUSAR (burun spreyi, 15 ml)  adlı 

məhsul tənəffüs orqanlarının iltihabının müalicəsində köməkçi vasitə kimi 
tövsiyə olunan  tibbi vasitə olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Məhsulun tərkibində olan şam ağacı efir yağının  və zeytun yağının 
uşaqlara tövsiyəsinə dair  elmi məlumatların təqdimatı olmadığı üçün, 

istifadə üzrə təlimatda  14 yaşdan aşağı uşaqlara tövsiyə olunması  
barədə məlumat ləğv olunmalıdır. 

Sinusil 20 ml sprey 20 ml Metilsulfonilmetan-50mg,luffa operculata-120 mg,perilla rutescens-100 
mg,carpinus

Veqa İlaç Kozmetik 
Qida İmalat 

San.Tic.Ltd Şti
Türkiyə 04.10.2018

Xitam 
verilən 

müraciətlər
xitam verilir

Sinusil 20 ml sprey 20 ml Metilsulfonilmetan-50mg,luffa operculata-120 mg,perilla rutescens-100 
mg,carpinus

Veqa İlaç Kozmetik 
Qida İmalat 

San.Tic.Ltd Şti
Türkiyə 04.10.2018

Xitam 
verilən 

müraciətlər
xitam verilir

Sistofan kapsul 3
Orthosiphon stamineus Benth. folium d.e. 200 mg, Betula pendula Roth; 
Betula pubescens Ehrh folium d.e. 75 mg, Petroselinum crispum (Mill.) 

folium d.e. 25 mg, Vaccinium vitis-idaea L.folium 10 mg

corn starch, magnesium stearate, 
colloidal anhydrous silicon dioxide. Vitapharm-Com Moldova 15.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən SİSTOFAN (kapsul  N 30)  adlı məhsul 
böyrək xəstəlikləri zamanı köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd 1: İstifadə üzrə təlimatda  "2 kapsul gündə 2 dəfə" əvəzinə "1 
kapsuldan gündə 3 dəfə" yazısının yazılması zəruridir( belə ki, 

göstərdiyiniz doza terapevtik dozanın 50 % aşır, bu da ki BFMQƏ-lər üçün 
yolverməzdir).İkincili qablaşmanın üzərinə "Dərman vasitəsi deyil" yazısını 

olması tələb olunur.
Qeyd 2 : daha öncə verilən rəydə texniki səhvə yol verildiyi üçün rəy 

təzədən verilir.

Siston tablet 1

Didymocarpus pedicellata 65 mg, Saxifraga ligulata 49 mg, Rubia cordifolia 
16 mg, Cyperus scariosus 16 mg, Achyranthes aspera 16 mg, Onosma 

bracteatum 16 
mg, Vernonia cinerea 16 mg

Hajrul yahood bhasma, Shilajeet The Himalaya Drug 
Company Hindistan 31.10.2018 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən SİSTON(tablet  N 100) adlı  məhsul 
böyrək xəstəlikləri zamanı istifadəsi tövsiyə olunan məhsul olub,  öz 
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidirl. Belə ki, onun 

tərkibində  BFMQƏ- n tərkibində  istifadəsi qadağan olan bitkilərin 
siyahısına daxil olmuş  Tribulus terrestris bitkisinin tozu mövcuddur. 

Məhsulun dərman vasitələri kateqoriyasına  aid olunmasını təsdiqləyən 
məhsula dair normativ sənədlərdə və istifadə üzrə təlimatda onun bir çox  

farrmakoloji xüsusiyyətlərinin sadalanmasıdır.Həmçinin, istifadə üzrə 
təlimatda bitkilərin azərbaycan dilində adları düzgün tərcümə olunmayıb, 

cöxlu sayda texniki səhvlər mövcuddur.



Sistonef Forte Daxilə qəbul 
üçün məhlul

600 ml Equisetum arvense fresh herb substance liquid extract - 600 mg, 
Arctostaphylos uva-ursi liquid extract - 400 mg, Sideritis clandestine herb 
powder - 170 mg, Rosmarinus officinalis spirituous liquid extract - 170 mg, 

Cynodon dactylon herb powder decoct - 170 mg, Melissa officinalis 
spirituous liquid extract - 170 mg

Purified water, Potassium sorbate Farmabest İlaç 
Kozmetik Medikal 

LTD. ŞTİ

Türkiyə 13.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sistonef Forte(daxilə qəbul üçün 

məhlul,600 ml) 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.
Qeyd:a)Qablaşdırmada  "18 yaşdan yuxarı uşaqlar"yazısı  "18 yaşdan 

yuxarı böyüklər" ilə əvəz olunsun; 
       b) Məhsulun tərkiində " Arctostaphylos uva-ursi liquid extract" olduğu 

üçün istifadə  qaydalarında  onu  1-2 həftə  müddətində tövsiyəsi                    
göstərilsin.

Skin Aging Vitamin C yerli istifadə 
üçün məhlul 2 ml Ascorbic acid 10% Aqua, Sodium hydroxide Etternity 

Dermal,S.L İspaniya 30.08.2018 Müsbət
Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul dərinin korreksiyası üçün yerli 

istifadə olunan kosmetoloji vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə 
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Skin-B İnyeksiya 
məhlulu (5mlx3)

Hyaluronic acid - 0,98 g, L-isoleucyne - 0,11 g, L-leucine - 0,15 g, L-lysine 
hydrochloride - 0,19 g, L-valine - 0,13 g, glycine - 0,21 g, L-serine - 0,21 g, 

L-proline - 0,21 g, L-alanine - 0,26 g, L-cysteine - 0,004 g 
sodium bicarbonate, water ppi İtalfarmacia Srl İtaliya 10.12.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş  Skin-B  (inyeksiya üçün məhlul 5 ml, №3) 
adlı məhsul dəri zədələnmələri zamanı profilaktik məqsədlə tövsiyə 

olunan tibbi vasitə olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 
vasitəsi deyil

Skin-cap Sprey 100ml Zinc pyrithione 0.2%

Isopropyl Myristate, Alcohol Denat, 
Isobutane, Propane, Bisabolol, 

Polysorbate 80, Butane, Tocopheryl 
Acetate

Chemigroup France  Fransa 24.01.2019 Müsbət

Skin-kap, yerli istifadə üçün sprey, 100 ml, flakonda №1, dərinin 
qaşınmasını, qıcıqlanmasını, qızarmasını, dərinin qabıqverməsini və  

kəpəklənməsini yüngülləşdirmək üçün tövsiyyə olunan kosmetik vasitələrə 
aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Məhsula ilkin müraciətdə tərəfimizdən  mənfi rəy verilmişdir. Lakin 
ərizəçi tərəfindən olan izahata və ələvə olaraq təqdim olunan sənədlərə 
əsasən yuxarıda adı cəkilən məhsul kosmetik vasitələrə aid oluna bilər. 

Skin-cap Krem 50 qr Zinc Pyrithione 0.2 g, Ceramides 2 g, Bisabolol 0.5 g

Aqua, İsopropyl Palmitate, Diethylhexyl 
Carbonate, Sucrose cocoate, 

Polyglyceryl-3 Methylglucose distearate, 
Glycerin, Cyclopentasiloxane, Glyceril 
stearate, Propylene glycol, Diazolidinyl 
urea, Methylparaben, Propylparaben, 

Stearyl alcohol, Methyl gluceth-20, BHT, 
Tocopheryl acetate, Parfum 

Chemigroup France  Fransa 27.02.2019 Müsbət

Skin-kap, yerli istifadə üçün krem, 50 g, tubda N1, dərinin nəmləndirilməsi 
üçün tövsiyyə olunan kosmetik vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsi deyil. 

 Qeyd: Məhsulun yekun qablaşmasında və istifadə təlimatında "Uzun 
müddətli istifadəsi tövsiyyə olunmur" yazısının olması zəruridir.

Skin-Colin İnyeksiya 
məhlulu (5mlx3)

Hyaluronic acid - 0,98 g, Choline bitartrate – 0,143 g, L-lysine hydrochloride 
- 0,19 g, glycine - 0,21 g, L-serine - 0,21 g, L-proline - 0,21 g, L-alanine - 

0,26 g, L-cysteine - 0,004 g

sodium phosphate bibasic dihydrate, 
sodium phosphate monobasic dihydrate, 

water ppi
İtalfarmacia Srl İtaliya 10.12.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş  Skin-Colin (inyeksiya üçün məhlul 5 ml, 
№3) adlı məhsul dəri zədələnmələri zamanı profilaktik məqsədlə tövsiyə 
olunan tibbi vasitə olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil

Skinfill Diamond Plus inyeksiya üçün 
gel 1 ml Hyaluronic Acid 25 mg Saline solution Promoitalia Group 

Spa İtaliya 10.09.2018 Müsbət
Adı çəkilən məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün 

istifadə olunan tibbi ləvazimatlara aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 
əsasən  dərman vasitəsi deyil.

Skinfill Gold Plus inyeksiya üçün 
gel 1 ml Hyaluronic Acid 20mg Saline solution Promoitalia Group 

Spa İtaliya 10.09.2018 Müsbət
Adı çəkilən məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün 

istifadə olunan tibbi ləvazimatlara aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 
əsasən  dərman vasitəsi deyil.

Skinfill Silver Plus inyeksiya üçün 
gel 1 ml Hyaluronic Acid 15 mg/ml Saline solution Promoitalia Group 

Spa İtaliya 10.09.2018 Müsbət
 Adı çəkilən məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün 

istifadə olunan tibbi ləvazimatlara aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 
əsasən  dərman vasitəsi deyil.

Skin-OX İnyeksiya 
məhlulu (5mlx3)

Hyaluronic acid - 0,98 g, L-leucine - 0,17 g, L-lysine hydrochloride - 0,19 g, 
glycine - 0,21 g, L-serine - 0,21 g, L-proline - 0,21 g, L-alanine - 0,26 g, L-

cysteine - 0,004 g, L-valine - 0,13 g, reduced gluthatione – 0,21 g, ascorbyl 
sodium phosphate – 0,12 g

sodium phosphate bibasic dihydrate, 
sodium phosphate monobasic dihydrate, 

water ppi
İtalfarmacia Srl İtaliya 10.12.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş  Skin-OX (inyeksiya üçün məhlul 5 ml, №3) 
adlı məhsul dəri zədələnmələri zamanı profilaktik məqsədlə tövsiyə 

olunan tibbi vasitə olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 
vasitəsi deyil

Skin-R İnyeksiya 
məhlulu (10mlx3) Hyaluronic acid - 0,98 g, L-lysine hydrochloride - 0,86 g, glycine - 0,56 g, L-

proline - 0,86 g

sodium phosphate bibasic dihydrate, 
sodium phosphate monobasic dihydrate, 

sodium chloride, water ppi
İtalfarmacia Srl İtaliya 10.12.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş  Skin-R  (inyeksiya üçün məhlul 10 ml, №3) 
adlı məhsul dəri zədələnmələri zamanı profilaktik məqsədlə tövsiyə 

olunan tibbi vasitə olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 
vasitəsi deyil

Sloqren sprey 25 ml cholecalciferol - 6 mg (equivalent to vitamin D3 - 12,5 mcg or 500 IU), 
Menaquinone - 7 - 1,8 mg (equivalent to vitamin K2 - 15 mcg)

aqua, xylitol, xanthan gum, natural apple 
flavor, citric acid, potassium sorbate Valens İnt. d.o.o Sloveniya 19.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Sloqren (sprey 25 ml) adlı məhsul D3 və K2 
vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində 
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi 

qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan 
yüksək deyil, tərkib və istifadəl göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Smart D Daxilə qəbul 
üçün məhlul 30 ml Cholecalciferol 4 mg (Vitamin D 160000 IU) D-alpha tocopherol, Sunflower 

(Helianthus anuus) oil

Vitamin Grup İlaç 
Makina Kozamtik 
Bitkisel və Tarım 

Ürünleri Gida 
Turizm İth. İhr. San 

ve Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 18.02.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Smart-D ( daxilə qəbul üçün məhlul,30 

ml) adlı  məhsul   D vitaminin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan  BFMQƏ 
olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 
yuxarı yol verilən həddini aşmır, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərm an vasitəsi deyil.



Socifina Şərbət 150 ml GABA - 100 mg, Glutamine - 200 mg, Glycine - 150 mg, Vitamin B6 - 1 
mg, Folic acid - 100 mcg, Magnesium citrate - 406 mg

Fructose, Xanthan gum, Glycerol, 
Potassium sorbate, Saccharin, Citric 

acid, Deionized water

Maximum Sağlık 
Ürünleri San ve Tic 

Ltd Şti

Türkiyə 24.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Socifina (şərbət, 150 ml) adlı məhsul MSS-nin 

fəaliyyətini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 
dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Məhsulun qablaşmasının üzərindən "Neurotropfic agent" ifadəsi 
götürülsün, belə ki, bu ifadə bir başa farmakoloji xüsusiyyəti göstərir və 

BFMQƏ-lər bu xüsusiyyətə malik ola bilməzlər.



Sofibrom Şərbət 120 ml Linden (Tilia cordata) flowers extract - 200 mg, Althea officinalis root 
extract - 100 mg, Thymus vulgaris herb extract - 100 mg

Xanthan gum, Potassium sorbate, 
Glycerol, Sucralose, Citric acid, Purified 

water

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 
Ürünler Sağ. Paz. 
İth. İhr. San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 27.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Sofibrom (şərbət, 120 ml) adlı məhsul 
kəskin və xroniki respirator xəstəliklərin müalicəsində köməkçi vasitə kimi 

tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin 
gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və 

istifadələrinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Sofibrom Şərbət 120 ml Linden (Tilia cordata) flowers extract - 200 mg, Althea officinalis root 
extract - 100 mg, Thymus vulgaris herb extract - 100 mg

Xanthan gum, Potassium sorbate, 
Glycerol, Sucralose, Citric acid, Purified 

water

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 
Ürünler Sağ. Paz. 
İth. İhr. San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 27.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Sofibrom (şərbət, 120 ml) adlı məhsul 
kəskin və xroniki respirator xəstəliklərin müalicəsində köməkçi vasitə kimi 

tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin 
gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və 

istifadələrinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Solefarin kapsul (15x1)
Beta-Glucan - 250 mg, Arabinogalactan - 200 mg, Zinc - 12,4 mg, Vitamin 

B6 - 2 mg, Selenium - 66,5 mcg, Vitamin D3 - 25 mcg, Viitamin B12 - 3 
mcg

magnesium stearate, gelatina
Solepharm  

Pharmaceuticals 
Ltd

Latviya 20.11.2018 Mənfi

Ekspertizası nəticəsində  müəyyən edildi ki, Solefarin (kapsul №15) adlı 
məhsul immun sistemi funksiyasını bərpası üçün tövsiyə olunan məhsul 
olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir. Belə ki, 
adı çəkilən məhsulda D vitamininin gündəlik miqdarı gündəlik istehlakın 

yuxarı yol verilən həddindən yüksəkdir (maksimum 600 IU ola bilər). 

Solidofer Kapsul Iron - 28 mg, Vitamin C - 55 mg, Folic Acid - 400 mcg Dibasic calcium phosphate, Vegetable 
magnesium stearate, Talc, Silica, 

Glazing agent: Gelatine

Gricar Chemical 
SRL

İtaliya 31.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Solidofer (kapsul № 30) adlı məhsul dəmirin əlavə 

mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 
aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: a) "İstifadə qaydaları və doza" bəndi rəyə uyğun olaraq tərtib 
edilməlidir.

b) İstifadə üzrə təlimatın “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 
ekspertizadan keçirilməsi Qaydası”nın “Bioloji fəallığa malik qida 

əlavələrinin istifadə təlimatının tərtibatına dair tələblər”inə (maddə 6) 
uyğun olaraq tərtib olunması zəruridir.

Solidofol Tablet 15 x 2 Folic acid - 400 mcg, Potassium iodide - 164 mcg (of which Iodine - 125 
mcg), Vitamin B12 - 9 mcg

Microcrystalline cellulose, Maltodextrin, 
Vegetable magnesium stearate, Silica, 

Glazing agents,  Acetylated starch, Talc, 
Titanium dioxide, Shellac, Ammonium 

hydroxide, Glycerol 

Gricar Chemical 
SRL İtaliya 19.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Solidofol (tablet №30) adlı məhsul fol 
turşusu, yod və vitamin B12-nin əlavə mənəyi 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: istifadə qaydasının 
dəyişdirilərək "14 yaşdan yuxarı 1 tablet gündə 1 dəfə" olması zəruridir.

Solidoste Tablet 3 x 10 Calcium - 650 mg, Vitamin D3 - 400 IU, Zinc oxide - 8,7 mg (Zinc 7 mg), L-
lisine - 50 mg

Vegetable magnesium stearate, Silica, 
Glazing agents, Acetylated starch, Talc, 
Titanium dioxide, Shellac, Ammonium 

hydroxide, Glycerol 

Gricar Chemical 
SRL İtaliya 20.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Solidoste (tablet №30) 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. 

Solidovit B Tablet (15 x 2)
Folic acid - 400 mcg, Vitamin B1 - 5 mg, Vitamin B2 - 5 mg, Vitamin B6 - 6 
mg, Vitamin B12 - 9 mcg, Vitamin B3 - 20 mg, Vitamin B5 - 10,5 mg, Biotin 

- 100 mcg

Maltodextrin, Microcrystalline cellulose, 
Vegetable magnesium stearate, Silica, 

Glazing agents

Gricar Chemical 
SRL İtaliya 26.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Solidovit B (tablet №30) adlı məhsul B qrup 
vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində 
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının 

yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə 
dərman vasitəsi deyil. 

Solufer plyus 150 ml şərbət 150 ml Ferrum fumarate-30 mg,ferrum-10 mg,folic acid-0.2 mg,Vitamin B12-0.7 
mkg,Vitamin C-30 mg

Veqa İlaç Kozmetik 
Qida İmalat 

San.Tic.Ltd Şti
Türkiyə 05.10.2018

Xitam 
verilən 

müraciətlər
xitam verilir

Solufer plyus 150 ml şərbət 150 ml Ferrum fumarate-30 mg,ferrum-10 mg,folic acid-0.2 mg,Vitamin B12-0.7 
mkg,Vitamin C-30 mg

Veqa İlaç Kozmetik 
Qida İmalat 

San.Tic.Ltd Şti
Türkiyə 05.10.2018

Xitam 
verilən 

müraciətlər
xitam verilir

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 08.01.2020 Müsbət Ekspertizaya təqdim olunmuş Solukar (daxilə qəbul üçün məhlul, 10 ml 
x10) adlı məhsul beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub,tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi 

deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 
gündəlik dozaları istehlakın yol verilən m axim al istifadə həddini  aşm ır.


Qeyd: Ərizəçinin müraciətini nəzərə alaraq tərəfimizdən verilmiş əvvəlki 

rəyin "qeyd" hissəsində göstərilən "Digər hallarda həkim məsləhəti ilə təyin 
oluna bilər yazısnın ləğv edilməsi zəruridir" ifadəsi götürülmüşdür.

Soluro Active (Soluro Aktiv) kapsul (15x2) Cryodesiccated forest cranberry concentrate 10:1 (Vaccinium oxycoccus) - 
265 mg gelatın

Solepharm  
Pharmaceuticals 

Ltd
Latviya 21.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Soluro Active (kapsul №30) adlı məhsul 
sidik-cinsiyyət sistemi infeksiyalarının profilaktikası 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 istifadəl 
göstərişinə 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. İstifadə üzrə təlimatda  istifadə 

qaydalarında məhsulun istifadə yaş həddi ilə bağlı informasiya əlavə 
edilməsi zəruridir (14 yaşdan yuxarı)



Sonarex (Sonareks) Kapsul

Magnesium lactate 250 mg, Passiflora powder (Passiflora incarnata herb.) 
100 mg, Melissa powder (Melissa officinalis leaf) 75 mg, Valerian powder 

(Valeriana officinalis root) 50 mg, Humulus extract (Humulus lupulus 
flower) 50 mg, Vitamin B6 3 mg, Iodine 0.03 mg

Microcrystalline cellulose, magnesium 
stearate, silicone dioxide

GH YİLDİZ İLAÇ 
VE KOZMETİK 

SANAYİ TİCARET 
LTD.ŞTİ.

Türkiyə 24.01.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sonarex ( kapsul, № 30) adlı məhsul, 
mərkəzi-sinir sistemini sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə 
qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib 

edilmiş istifadə üzrə təlimatda bitkilərin Azərbaycan dilində tərcüməsinin 
düzgün qeyd edilməsi zəruridir.Belə ki, "Passiflora incarnata" bitkisi 

"Qonaqotu" kimi, "Melissa officinalis" "Bədrənc" kimi tərcümə edilməlidir.

Spektrum tablet №30

Vitamin A 5000 İU, Tocopherol acetate 30 İU, Ascorbic acid 60 mg, Folic 
acid 400 mcg, Thiamine mononitrate 1.5 mg, Riboflavin 1.7 mg, 

Niacinamide 20 mg, Pyridoxine 
hcl 2 mg, Cyanocobalamin 6 mcg, Cholecalciferol 400 IU, Biotin 30 mcg, 
Vitamin K1 25 mcg, Pantothenic acid 10 mg, Calcium 162 mg, Iodine 150 

mcg, Iron 18 mg, 
Magnesium 10 mg, Copper 2 mg, Zinc 15 mg, Manganese 2.5 

mg,Chromium 25 mcg, Molybden 25 mcg, Selenium 25 mcg, Kalium 40 
mg, Nikel 5 mcg, Stannum 10 mcg, Silicium 10 mcg, Vanadium 10 mcg

microcrystalline cellulose, staeric acid, 
croscarmellose sodium, hydroxypropyl 

methylcellulose, propylene glycol, 
triacetin

Gemini 
Pharmaceuticals 

,Inc
ABŞ 29.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Spektrum (tablet, N 30) adlı məhsul tərkib 
və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun 

tərkibində olan inqredientlər gündəlik istehlakın yol verilən maximal 
istifadə həddini aşm ır.

Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda istifadə 
qaydasında "14 yaşdan yuxarı uşaqlara qəbul etmək tövsiyəsinin" qeyd 

edilməsi  zəruridir.

SperAk plus saşe 5gr
L-karnitin 0.9 qr, Arginin alfa-ketoglutarat 0.5qr, Vitamin C 90 mq, Koenzim 
Q10 20 mq, Sink 7 mq, Fol turşusu 200 mkq, Selen 50 mkq, Vitamin B12 

1.5 mkq

Maltodekstrin, dekstrat, steviol 
qlikosidlər, koloidal silikon dioksid Natstim Ltd Bolqarıstan 05.11.2018 Müsbət

Ekspertizya təqdim olunmuş SperAk plus (saşe, N 30) adlı məhsul kişi 
reproduktiv sağlamlığına kömək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib 
və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun 

tərkibində olan inqredientlər gündəlik istehlakın yol verilən maximal 
istifadə həddini aşmır.Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə 
üzrə təlimatda qeyd edilmiş "Bioloji aktiv əlavə" yazısının və qablaşma 

üzərində qeyd edilmiş "Qida əlavəsi" yazısının "Bioloji fəallığa malik qida 
əlavəsi" yazısı ilə əvəz olunması zəruridir.Həmçinin, qablaşdırma 

üzərində "Dərman preparatı deyil" yazısının "Dərman vasitəsi deyil" yazısı 
ilə əvəz olunması zəruridir.

Spermagen Tablet 4 x 15 L - Arginine - 275 mg, Taurine - 250 mg, Carob tree (Ceratonia siliqua) 
fruits powder - 125 mg, Ginseng (Panax ginseng) root dry extract - 30 mg, 

Bishops hat (Epimedium grandiflorium) leaves powder - 75 mg, Muira 
puama (Ptychopetalum olacoides) bark dry extract - 75 mg, Citrulline - 40 
mg, Zinc oxide (Zinc - 25 mg) - 31.25 mg, Sodium selenite (Selenium - 0.1 

mg) - 0.22 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate, Colloidal silica

ValueMed Pharma 
SrL

İtaliya 30.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Spermagen (tablet №60) adlı məhsul cinsi - reproduktiv 

sistemin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı 

yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsi deyil.

Qeyd: Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda məhsulun tərkibində olan komponentlərin, "istifadə qaydası" 

bəndinin rəyə və tərkibə aid sənədə uyğun olaraq qeyd edilməsi zəruridir.

Spirgen Şərbət 150ml

Trigonella foenum graecum extract 275 mg, Spirulina maxima extract 275 
mg, Cichorium endivia extract 275 mg, Nasturtium officinalis extract 275 
mg, Vitamin C 12 mg, Vitamin B12 0.375 mg, Copper (Copper gluconate) 

0.28 mg, Curcuma longa essential oil 0.009 mg, Zingiber officinale 
essential oil 0.008 mg

sorbitol (E420), glycerol (E422), 
potassium sorbate (E202), sodium 

benzoate (E211), polysorbate 80 (E433), 
flavouring pineapple, water

Fortex Nutraceutical 
LTD Bolqarıstan 05.02.2019 Mənfi

Ekspertizaya təqdim edilmiş Spirgen (şərbət, 150 ml) adlı məhsul 
İştahanın stimullaşmasına, həzm prosesinin yaxşılaşmasına, bağırsaq 

mikroflorasının normallaşmasına kömək edən vasitə olub, tərkib və 
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir.Belə ki, məhsulun 

tərkibində olan B 12 vitamini gündəlik istehlakın yol verilən maximal 
istifadə həddini aşır (tövsiyə olunan miqdar 9 mkq).Bundan başqa, 

məhsulun tərkibində olan bitkilərin bitki xammalı qeyd edilməyib və bitki 
mənşəli inqredientlərin hansı bioloji fəal maddəyə görə standartlaşması 
göstərilməyib(bu səbəbdən bitki komponentlərinin BFMQƏ-də istifadə 
dozasını hesablamaq mümkün deyil).Həmçinin, tərkibə aid sənəd ilə 

qablaşma və istifadə üzrə təlimatda uyğunsuzluq aşkar edilmişdir.Belə ki, 
tərkibə aid sənəddə məhsulun tərkibində 0.28 mq "Mis" inqredienti olduğu 
qeyd edildiyi halda, qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə 

üzrə təlimatda 0.28 mg "Mis qlükonat" inqredienti olduğu qeyd edilib. 

Spirulina Kapsul 1 Spirulina platensis tallus extract - 460 mg Hydroxypropylmethylcellulose Ersağ Bitkisel 
Sağlık Gida Ltd. Şti.

Türkiyə 21.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Spirulina (kapsul N 90) məhsul 

orqanizmin sağlamlığnı qorumaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə 
qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatın Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul 

tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida 
əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI”na uyğun olaraq tərtib 
edilməsi və yaş həddinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi zəruridir.



Stamax Kapsul (2 x 15)

Extr  Oxycoccus - 80 mg, Extr Arctostaphylos Uvae ursi 4:1 - 80 mg, 
Orthosiphonis Folium Extr. - 72.6 mg, Sonchi folium Extr. - 72.6 mg, 
Sericocalycis Folium Extr - 80 mg, Alpinia officinarum Extr. - 66 mg, 

İmperatae Rhizoma Extr. - 33 mg, Cubebae fructus Extr. - 9.9 mg, Carica 
papaya Extr - 9.9 mg, Phyllanthi Herba - 66 mg

Maltodextrin, Silicon dioxide, 
Magnesium stearate Par Pak doo Serbiya 18.03.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlər

Ekspertizanın bir qismi laboratoriya sınaqlarından ibarət idi və  müəyyən 
olmuşdur ki, məhsulun  orta çəkisi normativ sənədlərdə göstərilənlərlə 

uyğun gəlm əyir;

- İstifadə üzrə təlimat və qablaşdırma müvafiq   BFMQƏ- ə dair normativ 
qaydalar üzrə tərtib olunm ayıb;

-istehsalçı tərəfindən məhsulun tərkibinə dair təqdim olunmuş sənəddə  
bitki inqredientlərinin    bəzilərinin hazırlanmasında istifadə olunan 

xammal( kok, ot, çiçək və d.)  və alınmış ekstraktların  hansi bioloji fəal 
maddəyə görə standartlaşdırılması göstərilməyib( bu səbəbdən həmin 

inqredientin dozasının BFMQƏ-ə uyğun olunmasını təyin etmək mümkün 
deyil);

-Məhsulun  böyüklərə təyin olunmalısı zəruridir, lakin, 12 yaşdan tövsiyə 
olunur və bu  təyinata dair  müvafiq sənədlər təqdim olunmayıb. 
Həmçinin, məhsulun qəbul müddəti 3-4 həftə olduğu halda, onun 

tərkibində  Arctostaphylos Uvae ursi bitkisi var  və bu bitki 1-2 həftədən 
çox istifadə olunduğu halda böyrəklərin qicığlanm asına səbəb olur.

Starobet Şərbət 150 ml Betaglucans -1.3/1.6 - 100 mg, Vitamin C - 100 mg Deionized water, Raspberry flavor, 
Xanthan gum, Citric acid, Sucralose, 
Potassium sorbate, Sodium benzoate

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 17.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Starobet(şərbət,150 ml) 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.

Stop Paxmel /Paxmelə Son Kapsul 1 Yantaric acid - 0.05 g, Arginin glutamate - 0.25 g, Glycine - 0.025 g, 
Polyvinylpyrrolidone - 0.025 g, Vitamin C - 0.025 g, Glucose - 0.025 g

Ayrıca göstərilməyib Verteks Əczaçılıq 
Firması

Ukrayna 16.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Stop Paxmel - Paxmelə Son (kapsul № 
8) adlı məhsul  sərxoşluqdan sonrakı vəziyətdən çixmaq üçün detoksikator 

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.

Strepsore Bal + Limon sorma tablet (3 x 12) Menthol - 0.51%, Honey - 0.14%, Lemon extract - 0.10% Sugar, Glucose, Food colours İNDO Trade 
International Hindistan 14.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Strepsore Bal + Limon (tablet №36) adlı 
məhsul boğaz ağrısı və öskürək 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

Strepsore Mentol + Evkalipt sorma tablet (3 x 12) Menthol - 0.51%, Eucalyptus oil - 0.79% Sugar, Glucose, Food colours İNDO Trade 
International Hindistan 14.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Strepsore Mentol + Evkalipt (tablet №36) 
adlı məhsul boğaz ağrısı və öskürək 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

Strepsore Mentol + Portağal sorma tablet (3 x 12) Menthol - 0.51%, Orange flavour - 0.10% Sugar, Glucose, Food colours, Citric acid İNDO Trade 
International Hindistan 14.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Strepsore Mentol + Portağal (tablet №36) 
adlı məhsul boğaz ağrısı və öskürək 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

Strepsore Zəncəfil + Mentol sorma tablet (3 x 12) Menthol - 0.51%, Ginger extract - 0.15% Sugar, Glucose, Food colours İNDO Trade 
International Hindistan 14.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Strepsore Zəncəfil + Mentol (tablet №36) 
adlı məhsul boğaz ağrısı və öskürək 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

Stresonorm Kapsul (6x10)

Gündüz kapsulun tərkibi: Hypericum perforatum L. herba - 40 mg, 
Leonurus cardiaca L. herba - 40 mg, Mentha x piperita L - 20 mg, Vitamin  

B6 - 2 mg, Vitamin B1 - 1.5 mg, Rutin - 8 mg. Gece kapsulun tərkibi: 
Eschscholzia californica Cham.herba - 100 mg, Passiflora incarnata 

L.herba - 55 mg, Rutin - 5 mg


Corn starch, Magnesium stearate, 
Mycrocristalline cellulose Vitapharm-Com Moldova 12.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Stresnorm (kapsul, N 60) adlı məhsul 
mərkəzi-sinir sistemini sakitləşdirimək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman 
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 

dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi 
deyil.

Stresonorm Kapsul (6x10)

Gündüz kapsulun tərkibi: Hypericum perforatum L. herba - 40 mg, 
Leonurus cardiaca L. herba - 40 mg, Mentha x piperita L - 20 mg, Vitamin  

B6 - 2 mg, Vitamin B1 - 1.5 mg, Rutin - 8 mg. Gece kapsulun tərkibi: 
Eschscholzia californica Cham.herba - 100 mg, Passiflora incarnata 

L.herba - 55 mg, Rutin - 5 mg


Corn starch, Magnesium stearate, 
Mycrocristalline cellulose Vitapharm-Com Moldova 12.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Stresnorm (kapsul, N 60) adlı məhsul 
mərkəzi-sinir sistemini sakitləşdirimək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman 
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 

dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi 
deyil.

Stresslux Forte (Stressluks 
Forte) Kapsul 3x10

Passiflora İncarnata L. flower powder extract – 175 mg (approx. 6,337 mg 
of flavonoids calculated as Vitexin), Valeriana officinalis L. root&rhizome 

dry extract – 175 mg (approx. 0,772 mg of Valeric acid)

Magnesium stearate, microcrystalline 
cellulose, gelatin capsul

Koç 
Pharmaceuticals 

Co.Ltd
Türkiyə 30.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Stresslux Forte (kapsul №30) adlı məhsul 
MSS 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



Stressnol kapsul 1
magnesium oxide - 150 mg (90 mg magnesium), L-tryptophan - 100 mg, 

Valerian root dry extract - 60 mg, Cacao dry extract - 50 mg (6 % 
theobromine), Hops stroble dry extract - 30 mg

fibrex, gelatin, fatty acids magnesium 
salts Solepharm Ltd Latviya 22.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən STRESSNOL(kapsul  №15) məhsul  
sinir sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran BFMQƏ olub, onun tərkibində 

olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri 
kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 

dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 
dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşmanın üzərində  məhsul haqqında əsas 
informasiyanın Azərbaycan dilində(stikerdə) təqdim olunması zəruridir.

Structure Organic Silicon yerli istifadə 
üçün məhlul 5 ml Methylsilanol mannuronate 1% Aqua, Sodium hydroxide Etternity 

Dermal,S.L İspaniya 31.08.2018 Müsbət
Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul bədən dərisinin drenajı üçün 

kosmetoloji vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən  
dərman vasitəsi deyil.

Stylage Hydro iny/m 1 ml cross linked sodium hyaluronate-14 mg/g phosphate buffer, mannitol Laboratoires 
VİVACY Fransa 20.09.2018 Müsbət Adı çəkilən məhsul dərinin korreksiyası üçün tövsiyə olunan tibbi vasitə 

olub, tərkib və istifadə qaydalarına əsasən dərman vasitəsi deyil

Stylage Hydromax iny/m 1 ml cross-linked sodium hyaluronate-12.5 mg/g phosphate buffer, sorbitol Laboratoires 
VİVACY Fransa 20.09.2018 Müsbət Adı çəkilən məhsul dərinin korreksiyası üçün tövsiyə olunan tibbi vasitə 

olub, tərkib və istifadə qaydalarına əsasən dərman vasitəsi deyil

Stylage L iny/m 1 ml cross linked hyaluronic acid - 24 mg/g phosphate buffer, mannitol Laboratoires 
VİVACY Fransa 19.09.2018 Müsbət Adı çəkilən məhsul dərinin korreksiyası üçün tövsiyə olunan tibbi vasitə 

olub, tərkib və istifadə qaydalarına əsasən dərman vasitəsi deyil

Stylage L Lidocaine iny/m 1 ml cross linked sodium hyaluronate-24mg/g lidocaine hydrochloride (0,3 %), 
phosphate buffer, mannitol

Laboratoires 
VİVACY Fransa 20.09.2018 Müsbət

Adı çəkilən məhsul dərinin və dodaqlarınn korreksiyası üçün tövsiyə 
olunan tibbi vasitə olub, tərkib və istifadə qaydalarına əsasən dərman 

vasitəsi deyil

Stylage M iny/m 1 ml cross linked sodium hyaluronate-20 mg/g phosphate buffer, mannitol Laboratoires 
VİVACY Fransa 19.09.2018 Müsbət

Adı çəkilən məhsul dərinin və dodaqların korreksiyası üçün tövsiyə olunan 
tibbi vasitə olub, tərkib və istifadə qaydalarına əsasən dərman vasitəsi 

deyil

Stylage M Lidocaine iny/m 1 ml cross linked sodium hyaluronate-20 mg/g lidocaine hydrochloride (0,3 %), 
phosphate buffer, mannitol

Laboratoires 
VİVACY Fransa 20.09.2018 Müsbət

Adı çəkilən məhsul dərinin və dodaqlarınn korreksiyası üçün tövsiyə 
olunan tibbi vasitə olub, tərkib və istifadə qaydalarına əsasən dərman 

vasitəsi deyil

Stylage S iny/m 0.8 ml cross linked sodium hyaluronate-16 mg/g phosphate buffer, mannitol Laboratoires 
VİVACY Fransa 20.09.2018 Müsbət

Adı çəkilən məhsul dərinin və dodaqların korreksiyası üçün tövsiyə olunan 
tibbi vasitə olub, tərkib və istifadə qaydalarına əsasən dərman vasitəsi 

deyil

Stylage S Lidocaine iny/m 0.8 ml cross linked sodium hyaluronate-16 mg/g lidocaine hydrochloride (0,3 %), 
phosphate buffer, mannitol

Laboratoires 
VİVACY Fransa 20.09.2018 Müsbət

Adı çəkilən məhsul dərinin və dodaqlarınn korreksiyası üçün tövsiyə 
olunan tibbi vasitə olub, tərkib və istifadə qaydalarına əsasən dərman 

vasitəsi deyil

Stylage Special Lips iny/m 1 ml cross linked hyaluronic acid-18.5 mg/g phosphate buffer, mannitol Laboratoires 
VİVACY Fransa 20.09.2018 Müsbət Adı çəkilən məhsul dodaqların korreksiyası üçün tövsiyə olunan tibbi 

vasitə olub, tərkib və istifadə qaydalarına əsasən dərman vasitəsi deyil

Stylage Special Lips 
Lidocaine iny/m 1 ml cross linked hyaluronic acid-18.5 mg/g lidocaine hydrochloride (0,3 %), 

phosphate buffer, mannitol
Laboratoires 

VİVACY Fransa 20.09.2018 Müsbət Adı çəkilən məhsul dodaqların korreksiyası üçün tövsiyə olunan tibbi 
vasitə olub, tərkib və istifadə qaydalarına əsasən dərman vasitəsi deyil

Stylage XL iny/m 1 ml cross linked sodium hyaluronate-26 mg/g phosphate buffer, mannitol Laboratoires 
VİVACY Fransa 20.09.2018 Müsbət Adı çəkilən məhsul dərinin korreksiyası üçün tövsiyə olunan tibbi vasitə 

olub, tərkib və istifadə qaydalarına əsasən dərman vasitəsi deyil

Stylage XL Lidocaine iny/m 1 ml cross linked sodium hyaluronate-26 mg/g lidocaine hydrochloride (0,3 %), 
phosphate buffer, mannitol

Laboratoires 
VİVACY Fransa 20.09.2018 Müsbət

Adı çəkilən məhsul dərinin və dodaqlarınn korreksiyası üçün tövsiyə 
olunan tibbi vasitə olub, tərkib və istifadə qaydalarına əsasən dərman 

vasitəsi deyil

Stylage XXL iny/m 1 ml cross linked sodium hyaluronate-21 mg/g phosphate buffer, mannitol Laboratoires 
VİVACY Fransa 20.09.2018 Müsbət Adı çəkilən məhsul dərinin korreksiyası üçün tövsiyə olunan tibbi vasitə 

olub, tərkib və istifadə qaydalarına əsasən dərman vasitəsi deyil

Subalin
Suspenziya 
hazırlamaq 

üçün toz
Sporları və canlı mikrob hüceyrələri – 1•109 CFU-dan az olmayaraq; fruktoza, silisium dioksid, natrium sitrat, 

kristallik şəkər (saxaroza).
ƏM  BİOFARMA 

MMC Ukrayna 07.02.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Subalin(suspenziya hazırlamaq üçün 
toz- saşe, №10) adlı məhsul  bağırsaq mikroflorasının normallaşması 

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: məhsulun  4 yaşa qədər uşaqlarda istifadəsinə dair   təhlükəsizliyi 
ilə bağlı müvafiq  sənədlərin təqdim edilməməsi səbəbindən İstifadə üzrə 
təlimatda "İstifadə qaydası və tövsiyə olunan doza" bəndində "doğulduğu 
gündən 1 saşe gündə 2 dəfə" yazısı" 4-14 yaş uşaqlar -  1  saşe gündə 2 
dəfə." yazısı ilə əvəz olunsun; "Ehtiyat tədbirləri" bəndində "Hamiləlik və 

laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə 
məsləhətləşin." cümləsi" 4 yaşına kimi uşaqlar üçün, hamiləlik və laktasiya 

dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə 
məsləhətləşin." cümləsi ilə əvəz olunsun.



Subalin
məhlul 

hazırlamaq 
üçün toz

2 plastik 
konteynerdə Sporları və canlı mikrob hüceyrələri – 1•109 CFU-dan az olmayaraq; kristallik şəkər (saxaroza), natrium sitrat. ƏM BİOFARMA 

MMC Ukrayna 05.02.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Subalin(məhlul hazırlamaq üçün toz 

şüşə flakonda, N 10) adlı məhsul  bağırsaq mikroflorasının normallaşması 
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: məhsulun  4 yaşa qədər uşaqlarda istifadəsinə dair   təhlükəsizliyi 
ilə bağlı müvafiq  sənədlərin təqdim edilməməsi səbəbindən İstifadə üzrə 
təlimatda "İstifadə qaydası və tövsiyə olunan doza" bəndində "doğulduğu 

gündən 1 flakon gündə 2 dəfə" yazısı" 4-14 yaş uşaqlar -  1 flakon gündə 2 
dəfə." yazısı ilə əvəz olunsun; "Ehtiyat tədbirləri" bəndində "Hamiləlik və 

laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə 
məsləhətləşin." cümləsi" 4 yaşına kimi uşaqlar üçün, hamiləlik və laktasiya 

dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi zamanı həkimlə 
məsləhətləşin." cümləsi ilə əvəz olunsun.

Subalin-Forte Kapsul Sporları və canlı mikrob hüceyrələri – 2•109CFU-dən az olmayaraq;

mikrokristallik sellüloza, krospovidon, 
silisium dioksid, natrium sitrat, 

maqnezium stearat, kristallik şəkər 
(saxaroza).

ƏM BİOFARMA 
MMC Ukrayna 07.02.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Subalin Forte (kapsul, №10) adlı 

məhsul  bağırsaq mikroflorasının normallaşması üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi 

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Sun Drops Damcı 30ml D3-100 IU Su, Fruktoza, Natrium sorbat, Limon 
turşusu, Sukraloza, banan İnalme S.r.L İtaliya 07.02.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Sun Drops(daxilə qəbul üçn məhlul 
damcı, 30 ml) adlı  məhsul  D vitaminin  əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan  BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır VƏ  öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.



Super ALA 800 Tablet 2 x 10 Alpha Lıpoic Acid - 200 mg, Citicoline – 125 mg, Vitamin B1 - 5 mg, 
Vitamin B2 - 6 mg, Vitamin B6 - 6 mg, Vitamin B12 - 9 mcg

Polyvinylpyrrolidone, Magnesium 
stearate, Silicon Dioxide, 

Microcrystalline cellulose, Lactose, 
Croscarmellose Sodium, Macrogol, Talc, 

Titanium Dioxide, Glycerol, 
Monocaprylocaprate, Polyvinyl Alcohol, 

Brilliant blue

TRİA Pharma İlaç 
A.Ş

Türkiyə 27.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Super ALA 800 (tablet №20) adlı məhsul MSS 

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.

Super Cool Comfort Bal + 
Limon sorma tablet (2 x 12) Menthol - 0.51%, Honey -  0.14%, Lemon extract -  0.10%     Sugar, Glucose, Food colours İNDO Trade 

International Hindistan 28.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Super Cool Comfort Bal + Limon (tablet 
№24) adlı məhsul boğaz ağrısı və öskürək kimi halların profilaktikasında 

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

Super Cool Comfort Exineziya 
+ Mentol sorma tablet (2 x 12) Menthol - 0.45%, Echinacea extract - 0.25% Sugar, Glucose, Food colours İNDO Trade 

International Hindistan 28.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Super Cool Comfort Exineziya + Mentol 
(tablet №24) adlı məhsul boğaz ağrısı və öskürək kimi halların 

profilaktikasında köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman 

vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 
dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman 

vasitəsi deyil.
Qeyd: "Echinacea" bitkisinin Azərbaydan dilində düzgün yazılış forması 

"Exinasea"-dır.

Super Cool Comfort Mentol + 
Adaçayı sorma tablet (2 x 12)  Menthol - 0.51%, Sage Oil - 0.10% Sugar, Glucose, Food colours, Citric 

acid. 
İNDO Trade 
International Hindistan 28.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Super Cool Comfort Mentol + Adaçayı 
(tablet №24) adlı məhsul boğaz ağrısı və öskürək kimi halların 

profilaktikasında köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman 

vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 
dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərman 

vasitəsi deyil.
Qeyd: İstifadə yaş həddinin dəyişdirilməsi zəruridir (18 yaşdan yuxarı)

Super Cool Comfort Mentol + 
Evkalipt sorma tablet (2 x 12) Menthol - 0.51% , Eucalyptus Oil - 0.79% Sugar, Glucose, Food colours İNDO Trade 

International Hindistan 28.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Super Cool Comfort Mentol + Evkalipt 
(tablet №24) adlı məhsul boğaz ağrısı və öskürək kimi halların 

profilaktikasında 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

Superior Amino 2222 Tablet 1

Essential Amino Acids (EAAs) (Triptophan, Valine, Threonine, İsoleucine, 
Leucine, Lysine, Phenylalanine, Methionine) - 937 mg, Conditionally 
Essential Amino Acids (CAAs) (Arginine, Cystine, Tyrosine, Histidine, 

Proline, Glutamine, Glutamic acid) - 778 mg, Nonessential Amino Acids 
(NAAs) (Aspartic Acid, Serine, Glycine, Alanine) - 507 mg

Croscarmellose sodium, Palmitic acid, 
Stearic acid, Silica, Hydroxypropyl 

methylcellulose, Polydextrose, Medium 
chain triglycerides, Soy lecithin

Optimum Nutrition ABŞ 01.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Superior Amino 2222 (tablet №320) adlı 
məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək 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

Suvastin Kapsul (10 x 3)
Chamomile dry extract - 50 mg, Pancreatin - 155 mg (Lipase - 6750 PhEur; 

Amylase 6300  PhEur; Protease - 450 PhEur), Pepsin 1 : 10000 - 10 mg, 
Bromelain 1200 GDU/g - 100 mg, Papain- 100 mg

Microcrystalline cellulose, Magnesium 
stearate, Colloidal silicon dioxide, 

Gelatin

SC Laboratoarele 
Remedia SRL Rumıniya 26.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Suvastin (kapsul №30) adlı məhsul həzmi 
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.
Qeyd: İstifadə qaydasında istifadə yaş həddinin göstərilməsi zəruridir (14 

yaşdan yuxarı)



Swiss Energy Calcivit Kapsul 1 Calcium - 200 mg, Vitamin D3 - 5 mcg, Vitamin K2 - 37.5 mcg, Zinc - 5 mg, 
Copper - 1 mg, Manganaese - 2 mg, Boron - 50 mcg

Hydroxypropyl methyl cellulose, 
Microcrystalline cellulose, Ethylcellulose, 

PVP - K30, Corn starch, Lac, 
Hypromellose

Gelpell AG İsveçrə 22.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Swiss Energy Calcivit (kapsul №30) adlı məhsul 

Kalsium və D vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 
dərman vasitəsi deyil.

Swiss Energy Eucalyptus & 
Menthol

Sorma Pastil 1 Honey - 21 mg, 20 herbs extract (Chamomile, Marigold, Primrose, 
Corflowers, Mullein, Mallow, Yarrow, Elder and linden flowers, Peppermint, 

Plantain, Blackberry, Sage, Balm mint an eucalyptus leaves, Thyme, 
Iceland moss, Liquorice roots, Star anise and fennel fruits) - 2.3 mg

Sugar, Glucose syrup, Water, Menthol, 
Mint oil, Flavourings, Nettle-spinach 

extract, Eucalyptus oil

Domaco Dr. med. 
Aufdermaur AG

İsveçrə 09.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy Eucalyptus & Menthol 

(tablet № 12) adlı məhsul   boğaz ağrısı zamanı  tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.



Swiss Energy Honey Sorma Pastil 1 Honey - 50 mg, 20 herbs extract (Chamomile, Marigold, Primrose, 
Cornflowers, Mullein, Mallow, Yarrow, Elder and linden flowers, 

Peppermint, Plantain, Blackberry, Sage, Balm mint an eucalyptus leaves, 
Thyme, Iceland moss, Liquorice roots, Star anise and fennel fruits) - 4.8 mg

Sugar, Glucose syrup, Water, 
Flavourings, Sulphite ammonia caramel, 

Citric acid

Domaco Dr. med. 
Aufdermaur AG

İsveçrə 09.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy Honey (tablet № 12) adlı 

məhsul   boğaz ağrısı zamanı  tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 
dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərm an vasitəsi deyil.

Swiss Energy Prenatal Multivit Kapsul 1 Vitamin A - 400 mcg, Vitamin B1 - 1.1 mg, Vitamin B2 - 1.4 mg, Vitamin B6 
- 1.4 mg, Vitamin B12 - 2.5 mcg, Vitamin C - 80 mg, Vitamin D3 - 2.5 mcg, 
Vitamin E - 6 mg, Vitamin B5 - 6 mg, Vitamin K2 - 37.5 mcg, Folic acid - 
200 mcg, Vitamin H (Biotin) - 50 mcg, Vitamin PP - 16 mg, Calcium - 50 
mg, Magnesium - 50 mg, Iron - 14 mg, Zinc - 7.5 mg, Cooper - 0.3 mg, 

Manganese - 1 mg

Hydroxypropyl methyl cellulose, 
Microcrystalline cellulose, Ethylcellulose, 

PVP - K30, Corn starch, Lac, 
Hypromellose

Gelpell AG İsveçrə 21.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Swiss Energy Prenatal Multivit (kapsul №30) adlı 

məhsul 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.

Swiss Energy Sage Sorma Pastil 1 Sage extract - 21 mg, 20 herbs extract (Chamomile, Marigold, Primrose, 
Corflowers, Mullein, Mallow, Yarrow, Elder and linden flowers, Peppermint, 

Plantain, Blackberry, Sage, Balm mint an eucalyptus leaves, Thyme, 
Iceland moss, Liquorice roots, Star anise and fennel fruits) - 5 mg

Sugar, Glucose syrup, Citric acid, Balm 
mint extract, Flavourings

Domaco Dr. med. 
Aufdermaur AG

İsveçrə 13.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Swiss Energy Sage(tablet № 12) adlı 

məhsul   boğaz ağrısı zamanı  tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 
dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərm an vasitəsi deyil.

Swiss Energy Visiovit Kapsul 1 Vitamin A - 800 mcg, Vitamin E - 12 mg, Zinc - 10 mg, Lutein - 10 mg, 
Zeaxanthin - 2 mg, Blueberry extract

Hydroxypropyl methyl cellulose, 
Microcrystalline cellulose, Ethylcellulose, 

PVP-K30, Corn starch, Shellac, 
Hypromellose

Gelpell AG İsveçrə 17.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Swiss Energy Visiovit (kapsul №30) adlı məhsul görmə 
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.
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 Sensilab Ltd Sloveniya 15.01.2020 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 (Liver 
support) kapsul 60

Kompleks N 1(450 mq) tərkibi: Taurin 236.7 mq, Ala qanqal bitkisinin 
ekstraktı 118.8 mq, Ənginar yarpaqlarının ekstraktı 94.5 mq, flavanqlikanlar 

35.6 mq.Kompleks N 2 
(600 mq):Taurin 487.8 mq, Dazıotu ekstraktı 56.1 mq, Başlıqotu ekstraktı 

56.1 mq,flavanoidlər 50 mq, hiperisin 0.17 mq

Qeyd edilməyib.
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 25.09.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul qaraciyər hüceyrələrini qorumaq 
üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin 
gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və 

istifadələrinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşdırmanın içərisinə  Azərbaycan dilində 
istifadə üzrə təlimatın yerləşdirilməsi,ikincili qablaşdırmada və istifadə 

üzrə təlimatda  köməkçi maddələrin göstərilməsi zəruridir.Həmçinin ikincili 
qablaşdırma üzərinə yapışdırılmış stiker üzərində verilən  istifadə 

qaydasında kompleks N 2 (tünd yaşıl kapsul) 1 kapsul axşam qəbul etmək 
tövsiyəsinin qeyd edilməsi zəruridir

Synchrovitals VI (Joint 
support) kapsul 60

Kompleks N 1(580 mq) tərkibi: Qlukozamin 227.4 mq, Xondroitin sulfat 99 
mq, Salisil turşusu törəmələri 18 mq, Söyüd qabığa ekstraktı 180 

mq.Kompleks N 
(600mq):Qlukozamin235,2mq,Xondroitinsulfat 90.2 mq,Qerpaqozidlər 3.75 
mq,Itburnu bitkisi ekstraktı 49.8 mq,Harpafqofitum bitkisinin ekstraktı 3.75 

mq

Qeyd edilməyib
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 25.09.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul qaraciyər hüceyrələrini qorumaq 
üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan 

təsiredicimaddələringündəlikdozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul 
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək 

deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:İdxal zamanı Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatın ikincili 
qablaşdırmaya yerləşdirilməsi, ikincili qablaşdırmada və istifadə üzrə 
təlimatda  köməkçi maddələrin göstərilməsi zəruridir.Həmçinin,ikincili 

qablaşdırma üzərinə yapışdırılmış stiker üzərində yazılmış “Döşlə 
əm izdirm ə” yazısının “Laktasiya dövrü” yazısı ilə əvəz edilm əsi zəruridir.



Tahafil Tablet 1 GABA (Gamma aminobutyric acid) - 125 mg, Bacopa monnieri extract - 
150 mg, Magnesium - 100 mg, Vitamin B6 - 2 mg

Microcrystalline cellulose, 
Polyvinylpyrrolidone, Magnesium 

stearate

Aktif Farma Kimya 
Tic.Ltd.Şti.

Türkiyə 27.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Tahafil (tablet, №30) adlı məhsul MSS-nin fəaliyyətini 
yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 
olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri 

kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 
dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatın Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul 

tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida 
əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi QAYDASI” nın 5 və 6-cı bəndlərinə 

uyğun olaraq tərtib edilməsi və istifadə qaydası bəndinin rəyə müvafiq 
olaraq qeyd edilməsi zəruridir.

Taurin Kapsul Taurin 2700 mg Magnesium stearate, silicon dioxide İronMaxx Nutrition 
GmbH Almaniya 28.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş  Taurin(kapsul, №130) adlı məhsul 
idmançılarda taurin inqredientinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub,tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi 

deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 
gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini  

aşmır.Qeyd:qablaşma üzərində  xarici dildə olan yazıların Azərbaycan 
dilində də qeyd edilməsi və "istifadə qaydası" bölməsində "1 kapsul gündə 

1 dəfə qəbul etmək" tövsiyəsinin qeyd edilməsi zəruridir.

T-Dol Kapsul 2X15 Feverfew aerial part dry extract – 300 mg (title of parthenolides 1.5 mg), 
White Willow bark dry extract - 240 mg (title salicin 72 mg), Ginkgo leaves 

dry extract - 75 mg, (title ginkgoflavonoids 18 mg), Magnesium - 57 mg, 
Coenzyme Q10 -  11 mg,  Vitamin B2 - 9 mg, Vitamin B6 - 2 mg

Bulking agent: cellulose; maltodextrin, 
anti-caking agent: magnesium salts of 

fatty acids (vegetable). Shell: acid-
resistant vegetable capsule (hydroxy 

propyl methyl cellulose; firming agent: 
gellan gum)

Erba Vita Group 
S.p.A

San-Marino 13.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən T-Dol (kapsul № 30) adlı məhsul  MSS 
fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman 
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 
dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: istifadə qaydasının rəyə uyğun olaraq tərtib olunması zəruridir.

TeGlukan Şərbət 120 ml ValueMed Pharma 
SrL

İtaliya 22.01.2020 Xitam 
verilən 

müraciətlər

  “Nes Group MMC” tərəfindən  12.12.2019-ci il tarixli məktubuna cavab 
olaraq bildiririk ki, İtaliyanın “ValueMed Pharma SrL.” şirkətinin istehsalı 

olan 9642 seriyalı TeGlukan (şərbət 120 ml) adlı məhsulun dərman 
vasitələrinə aid olub-olmamasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə müvafiq 
ekspertiza keçirilmişdir. Ekspertizanın bir hissəsini təşkil edən laboratoriya 

analizləri zamanı müəyyən olundu ki, təqdim olunmuş məhsulda bəzi 
göstəricilər istehsalçı tərəfindən təqdim olunmuş normativ sənədlərin 

göstəricilərinə uyğun deyildir. 
pH : 3.64  (3.8--4.5)  UYĞUN DEYİL

         Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza rəyinin 
verilməsi mümkün deyildir, belə ki, məhsulun  təhlükəsizlik  və keyfiyyəti   

baxımından  onun istifadəsi m əqsədəuyğun hesab olunm ur.

Tenite Şərbət 120 ml Gamma aminobutric acid - 75 mg, Vitamin B6 – 0.5 mg, Vitamin B3 – 0.75 
mg, Magnesium hidroxide – 11.99 mg (5 mg Mg), İnositol - 10 mg

Xanthan gum, Potassium sorbate, 
Banana flavour, Glucose-fructose, Citric 
acid, Black carrot extract, Purified water 

Koç 
Pharmaceuticals 

Co.Ltd
Türkiyə 06.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Tenite (şərbət 120 ml) adlı məhsul MSS-in 
funksional fəaliyyətini yaxşılaşdırılması 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. 

Thermo Prolean Kapsul

Green tea extract 600 mg, Yerba Mate 600 mg, Guarana extract 600 mg, 
Taurine 300 mg, Citrus Aurantium extract 150 mg, Caffeine 134.4 mg, 

Vitamin B6 200 mcg, Folic acid 200 mcg, Biotin 150 mcg,Cromium 49.8 
mcg

Magnesium stearate İronMaxx Nutrition 
GmbH Almaniya 25.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Thermo Prolean (kapsul, №100) adlı 
məhsul idmançılarda maddələr maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırmaq 

üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən 
dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici 

inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə 
həddini  aşmır. Qeyd: "İstifadə qaydası" bölməsində "1 kapsul gündə 1 
dəfə qəbul etmək" tövsiyəsinin,  qablaşma üzərində "Dərman vasitəsi 

deyil" yazısının və xarici dildə olan yazıların Azərbaycan dilində də qeyd 
edilməsi zəruridir.

Tianshi super calcium 
capsules with lecithin kapsul 0.4 g

Taurine 2 mg, Lecithin 35 mg, Сalcium 7000-39600 mg, Vitamin B12 40-90 
mсg, Vitamin C 1440-3240 mg, Vitamin B1 16-36  mg, Beta-cyclodextrin 

15-32 mg
Qeyd edilməyib.

Tianjin Tianshi 
Biological 

Development Co., 
Ltd

Çin Xalq 
Respublikası 14.09.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul  yaddaşı yaxşılaşdırmaq üçün 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən 
dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici 

inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə 
həddini  aşmır.

Tiens Fos Syrop Şərbət 10 ml x 6 Fructooligosaccharide (Kestose - 4.6 mg, Nystose - 2.1 mg, 
Fructofuranosylnystose - 0.4 mg, Fructose - 1.6 mg, Sucrose - 1 mg, 

Glucose - 0.3 mg) - 10.000 mg

Cane sugar, Water Tianjin Tianshi 
Bioloji İnkişaf Co. 

LTD

Çin Xalq 
Respublikası

22.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Tiens Fos Syrop (şərbət,10 ml; saşe № 

6) 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 

dərm an vasitəsi deyil.



Tiens Glucosamine capsules 
(Tiens Glukozamine kapsul) kapsul 1 D-Glucosamine 28 gr, Calcium 10 gr, Chondroitin sulphate 18 gr

Collagen, Silicon Dioxide, Capsule 
(Gelatin, Lemon yellow, Ponceau 4R, 

Titanium dioxide )

Tianjin Tianshi 
Bioloji İnkişaf Co. 

LTD

Çin Xalq 
Respublikası 23.10.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən TİENS GLUCOSAMİNE(kapsul, 400 mq 

N 60) adlı məhsul  oynaqların mökhəmlənməsinə  və qiğirdaqların 
müdafiəsi üçün, dayaq-hərəkət  və sümük sistemlərinin xəstəliklərinin 
profilaktikası üçün tövsiyə olunan BFMQƏ  olub, onun tərkibində olan 

təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi 
qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan 
yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.



Tioretin A Oftalmoloji 
məhlul 8ml

Hydroxypropyl methylcellulose (hypromellose) - 0,3000 g,  Α-lipoic acid- 
0,1000 g, TRIS (hydroxymethyl) - amminometano (tromethamine) - 0,1500 

g, Boric acid- 0,9730 g, sodium tetraborate - 0,1250 g, N-
hydroxymethylglycinate - 0,0020 g, Sodium edetate - 0,1000 g, Sodium 
chloride -  0,2460 g, L-proline - 0,0752 g, L-glycine - 0.1000 g, L-lysine 

hydrochloride - 0.0140 g, L-leucine - 0.0108 g

Purified water (Up to 100 g) Sooft Italia S.p.a., İtaliya 18.01.2019 Müsbət
Ekspertizaya təqdim olunmuş Tioretin A (damcı 8 ml) adlı məhsul gözə 

nəmləndirici, qoruyucu və lubrikant təsir göstərən tibbi vasitə olub, tərkibi 
ilə istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. 

Tiroid Formula Kapsul 2x15 L-Tyrosine 200 mg, Vitamin E 10 mg, Selenium 100 mcg, İodine 100 mcg gelatin, color E171, microcrystaline 
cellulose, magnesium stearate Elephant Co Serbiya 31.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Tiroid Formula (kapsul, № 2x15 ) adlı 
məhsul l-tirozin amin turşusu, E vitamini, selen və yod minerallarının 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində 
olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən 

maximal istifadə həddini  aşmır. Qeyd:Qablaşma üzərində xarici dildə 
olan yazıların Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi və Azərbaycan dilində 
tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "Bioloji aktiv əlavə" yazısının "Bioloji 

fəllığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir

Titan V.2.0 valine toz 2000q

L-İsoleucin - 1452 mg, L-leucin - 2686 mg, Lysine - 2154 mg, L-valin - 1355 
mg, Phenylalanin - 774 mg, Threonine - 1549 mg, Methionine - 508 mg, 
Tryptophane - 436 mg, Glutamine - 4259 mg, Aspargine - 2517 mg, L-

Arginin - 678 mg, Proline - 1307 mg, Serine - 1234 mg, Alanine - 1137 mg, 
Glycine - 436 mg, Tyrosine - 726 mg, Histidine - 460 mg, Cysteine - 532 
mg, Vitamin A – 1179,8 mcg, Biotin – 73,9 mcg, Vitamin B1 – 1,6 mg, 

Vitamin B2 – 2,1 mg, Vitamin B3 – 23,6 mg, Vitamin B5 – 8,9 mg, Vitamin 
B6 - 2,1 mg, Vitamin B12 – 3,7 mcg, Vitamin C – 105,6 mg, Vitamin E – 
17,7 mcg, Folic acid – 295,2 mcg, Magnesium – 518,4 mg, Calcium – 

295,1 mg, İron – 18,3 mg, Zinc – 12,8 Mg, Manganese - 2,6 mg, Copper – 
1,3 mg, İodine – 195,4 mcg, Selenium – 69,8 mcg

dextrose, maltodextrin, fructose İronMaxx Nutrition 
GmbH Almaniya 31.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Titan V.2.0 valine (toz 2000 q) adlı məhsul 
idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək 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.

Tomato Soup With Basil 
F1539 toz 672 q

tomat tozu (31,5%, likopen 0,06%, İspaniyadan gətirilən), pendir suyunun 
tozu, maltodekstrin, pendir suyunun zülal konsentrasiyası, qatiq tozu, inulin 

(5,2%), stabilizator [modifikasiya edilmiş nişasta (kartof)], yaşıl noxud 
zülalı, bitki mənşəli zülal hidrolizat (tərkibində soya mövcuddur), 

qurudulmuş yumurta ağının tozu, duz konsistensiya artırıcı (guar gam), 
ətirləndirici, emulqator [lesitinlər (soya)], çuğundur kökü suyunun tozu (Beta 

vulgaris), qurudulmuş kəklikotu (Origanum vulgare) (0,5%), turşuluğu 
nizamlayıcı (dipotasyum fosfat), ətirləndirici, palma yağı, təbii soğan ətri, 

təbii qara istiot ətri. 

ayrıca göstərilməyib Aminolabs 
Deutschland GmbH Almaniya 18.03.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən  Tomato Soup With Basil F1539( paket, 

672 qr) adlı  məhsul xüsusi pəhriz qidası olub,onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 
aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Tonikart şərbət 10 ml L-Carnitine - 500 mg, Coenzyme Q10 -  30 mg

glycerin, citric acyd, anhydrous sodium 
citrate, lemon flavor, sucralose, 

potassium sorbate, sodium benzoate, 
demineralised water

Laboratoarele 
Remedia SRL Rumıniya 08.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Tonikart (məhlul flakonda 10 ml №10) adlı 
məhsul metabolik proseslərin 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 dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: istifadə üzrə təlimatda "istifadə qaydası" bölməsində "flakon" 
əvəzinə "kapsul" qəbul edilməsi yazılmışdır. İdxal zamanı bu texniki 

səhvin düzəldilməsi zəruridir.

Tonqkat Ali Platinum kapsul 1 Evrikoma ekstraktı  31.8 qr, Dəmirtikanı bitkisi 45.9 qr, Şanxay acı bibəri 
6.6 qr, Jenşen bitkisinin qətranı 7.102 qr Qeyd edilməyib Polens 

(M)SDN.BHD Malaziya 23.10.2018 Mənfi

Təqdim olunmuş sənədlər və nümunələrin ekspertizası əsasında müəyyən 
oldu ki, Tonqkat Ali Platinum(kapsul N 10) məhsulu  öz tərkib və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir. Belə ki,məhsulun tərkibində 
dəmirtikan (Tribulus terrestris)  bitkisinin ekstraktı var . Bu bitki Tribulus L 

cinsinə aiddir,  bu da qidada istifadə edilməyən bitkilərin siyahısına 
daxildir  və BFMQƏ-n  tərkibində istifadə   olmamalıdır. Bu bitkinin  elmi 
cəhəddən hipotoksikliyi, nefrotokskliyi  və neyrotoksikliyi sübut olunub. 
Həmçinin, məhsulun laborator analiz nəticələri onun tərkibində dərman 
maddəsi olan sildenafil sitrat maddəsinin mövcudluğunu və kapsulun 

xarici görünüşü normativ sənədlərə uyğun olmamasını aşkar etdi. Məhsula 
dair dosyeda tərkibə aid bir neçə alternativ məlumatlar verilmişdir və 

qablaşma üzərində tərkibə aid verilən məlumat normativ sənədlərdə qeyd 
edilən məlumat ilə uyğunlaşmır. Sənədlərin çoxsu çin dilində təqdim 

olunmuşdur.

T-Pas+300 ml inf/m 300 ml

Sodium citrate dihydrate 3.18g, Sodium acetate trihydrate 4.42 g, Sodium 
dihydrogen phosphate dihydrate 1.05g, Disodium hydrogen phosphate 

dodecahydrate 7.69  
 g, Potassium chloride 0.37 g, Magnesium chloride hexahydrate 0.30 g, 

Sodium chloride 4.05g

water for injection Terumo BCT Belçika 15.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən T-PAS+(məhlul, 300 ml) adlı  məhsul  

trombositlərin işlənilməsi üçün   tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, öz tərkibi 
və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Trammalife Gel 100 ml
Glucosamine sulfate – 2 g, Chondroitin sulfate – 1.6 g, Devil's claw extract 
– 2 g (50 mg harpagoside), Peppermint essensial oil – 0.1 g, Menthol – 1 g, 

Lavander essential oil – 0.2 g

Demineralised water, Carbomer, 
Triethanolamine, Phenoxyethanol, 

Caprylyl glycol
Cydonia doo Bosniya və 

Herseqovina 28.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Trammalife (gel 100 ml) adlı məhsul oynaq 
ağrıları zamanı tövsiyə olunun tibbi vasitə olub, tərkibi ilə istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. Qeyd: qablaşma üzərində və 
istifadə üzrə təlimatda təsireidici maddələrin miqdarının göstərilməsi 

zəruridir.

Tray Life Tube Gel H qel 9 ml Separating gel with an inert acrylic polymer 9 ml Sodium citrate Promoitalia Group 
Spa İtaliya 10.09.2018 Müsbət

Adı çəkilən məhsul saç transplantasiya zamanı  istifadə olunan tibbi 
ləvazimatlara aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.

Tray Life Tube Gel W qel 9 ML Separating gel with an inert acrylic polymer 9 ml Sodium citrate Promoitalia Group 
Spa İtaliya 10.09.2018 Müsbət

Adı çəkilən məhsul ginekologiyada dərinin estetik  korreksiyası üçün 
istifadə olunan tibbi ləvazimatlara aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən  dərman vasitəsi deyil.

Tridrop damcı 50 ml Vitamin D-15000IU (1 damcı - 750 IU)
glycerol (E422), potassium sorbate 

(E202), sodium benzoate (E211), citric 
acid (E330), prufied water

Fortex Nutraceutical 
LTD Bolqarıstan 16.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Tridrop (damcı 50 ml) adlı məhsulun 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman 

vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 
dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadəl qaydalarına əsasən dərman 

vasitəsi deyil.



Trigelm (Paracleansa Triple 
Set) kapsul

Paralaks Formula 1 (1 kapsulun/320 mq tərkibi) Dağ tərxununun çiçəkləri 
230 mq, Səna bitkisinin ekstraktı 60 mq, Ayısoğanı ekstraktı 10 mq, 

Ağcaqovaq qabığı 10 mq 



10 mq,Kəklikotu 10 mq.Fitopar Formula 2 (1 kapsul/290 mq tərkibi) Dağ 
tərxunu çiçəyi 131 mq, Qızılçətir otu 115 mq, Razyana ekstraktı 44 

mq.Enterovit Formula 3 (100 
qr məhsulun tərkibi) Bal 50 qr, Başınağacı püresi 35 qr, Qərənfil tozu 10 qr, 

Zəncəfil 4.6 qr, Berqamot yağı 0.4 qr

Qeyd edilməyib.
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 27.09.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul bağırsaq və öd yolları 
xəstəliklərində qurdqovucu vasitə kimi  tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman 

vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 
dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi 

deyil.
Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşdırmaya içərisinə Azərbaycan dilində 
istifadə üzrə təlimatın yerləşdirilməsi, ikincili qablaşdırmada və istifadə 
üzrə təlimatda  köməkçi maddələrin göstərilməsi zəruriridir.Həmçinin 
qabalaşdırma üzərində böyüklərə istifadəsi barədə məlumatın qeyd 

olunması tövsiyə olunur.

Trimeqavitals all natural beta-
carotene in sea buckthorn oil kapsul 500 mg

Laboratoriya 
sovremennogo 

zdorovya
Rusiya

Trimeqavitals Siberian borage 
and amaranth oil kapsul 30 Vitamin D3 300 BV, Vitamin E 30 mq, alfa-linolen turşusu 106.5 mq, 

Çuğundur yağı 464 mq, Amarant yağı 55 mq Qeyd edilməyib.
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 25.09.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul  tərkib və istifadə göstərişlərinə 
əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan 

təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal 
istifadə həddini  aşm ır.

Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşdırmanın içərisinə Azərbaycan dilində 
istifadə üzrə təlimatın  yerləşdırilməsi və ikincili qablaşdırma və 
azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatda  köməkçi maddələrin 

göstərilməsi zəruridir. Həmçinin,ikincili qablaşdırma üzərinə yapışdırılmış 
stiker üzərində yazılmış “Döşlə əmizdirmə” yazısının “Laktasiya dövrü” 

yazısı ilə əvəz edilm əsi zəruridir.

Trimeqavitals Siberian linseed 
oil and omega-3 concentrate kapsul 30 Polidoymamış yağ turşuları omeqa-3 375 mq, Vitamin E 4.85 mq, kətan 

yağı 45 mq Qeyd edilməyib
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 25.09.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul  tərkib və istifadə göstərişlərinə 
əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan 

təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal 
istifadə həddini  aşm ır.

Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşdırmanın içərisinə Azərbaycan dilində 
istifadə üzrə təlimatın  yerləşdırilməsi və ikincili qablaşdırma və 
azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatda  köməkçi maddələrin 

göstərilməsi zəruridir. Həmçinin,ikincili qablaşdırma üzərinə yapışdırılmış 
stiker üzərində yazılmış “Döşlə əmizdirmə” yazısının “Laktasiya dövrü” 

yazısı ilə əvəz edilməsi zəruridir.

Trio Sinerji Kapsul 4 x 15 Omega-3 unsaturated fatty acids (EPA - 90 mg, DHA - 60 mg) - 500 mg, 
Ginkgo biloba leaf extract - 50 mg, Selenium - 50 mcg

Silicon dioxide, Soya lecithin, Gelatin, 
Glycerol, Copper complexes of 

chlorophyll, Titanium dioxide, Water

Fortex 
Nutraceuticals LTD Bolqarıstan 15.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Trio Sinerji (kapsul, №60) adlı məhsul beyin 
qan dövranını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman 
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 

dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi 
deyil.Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda "əks göstərişlər" bölməsində "18 yaşdan 

aşağı şəxslərə əks göstərişdir" yazısının qeyd edilm əsi tövsiyə olunur.

Trio Sinerji Kapsul Omega-3 unsaturated fatty acids (EPA 90 mg, DHA 60 mg) 500 mg, 
Ginkgo biloba leaf extract 50 mg, Selenium 50 mcg

silicon dioxide, soya lecithin, gelatin, 
glycerol, copper complexes of 

chlorophyll, titanium dioxide,water

Fortex Nutraceutical 
LTD Bolqarıstan 11.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Trio Sinerji (kapsul, №30) adlı məhsul beyin 
qan dövranını yaxşılaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman 
vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 

dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi 
deyil.Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda "əks göstərişlər" bölməsində "18 yaşdan 

aşağı şəxslərə əks göstərişdir" yazısının qeyd edilm əsi tövsiyə olunur.

Tropin Forte Kapsul 6 x 10 GABA - 150 mg, Glutamine - 130 mg, Ginkgo biloba leaf dry extract - 80 
mg, Citicoline - 120 mg, Vitamin B1 (as thiamin hydrochloride) - 2.5 mg, 
Vitamin B3 - 12 mg, Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) - 2.25 mg

Cornstarch, Natural gelatine Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 22.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Tropin Forte (kapsul, №60) 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.

Troyçatka saşe 3.6 g
Gülümbahar çiçəklərinin ekstraktı (Calendula officinalis) - 0,25 g, zirə 

ekstraktı (Carum carvi) - 0,13 g, kəklikotu ekstraktı (Thymus vulgaris) - 
0,13 g

fructose, lemon acid, sucrose Evalar QSC Rusiya 29.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Troyçatka (saşe №10) adlı məhsul 
uşaqlarda qurd invaziyasına dair şüphə olduqda profilaktik məqsədlə 
tövsiyə olunan BFMQƏ olub,  tərkibində olan təsiredici maddələrin 

gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və 
profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş 
sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən 

məhsul öz tərkibinə və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi 
deyil.

Qeyd: :  İdxal zamanı məhsulun üzərində olan informasiyaların 
Azərbaycan dilində də olması zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa bu 

seriya üçün stiker istifadə oluna bilər. İstifadə olunmuş stikerdəki 
məlumatların orginal qablaşmaya uyğun olaraq tam tərcümə olunması 
zəruridir (“bioloji fəallığa malik qida əlavəsi”, “dərman vasitəsi deyil” 

ifadələrinin “əks göstərişlər” bölməsinin əlavə olunması daxil olmaqla). 
İstifadə qaydasının "4 yaşdan yuxarı 1 paket gündə 2 dəfə" olaraq 

dəyişdirilməsi zəruri hesab olunur.



Troyçatka kapsul 1
adi dağtərxununun (Tanacetum vulgare) quru ekstraktı -28,4 mg, adi 

dağtərxununun çiçəkləri -57,2 mg, əsməqovaq qabığı (Populus tremula) - 
24,8 mg, mixək (Syzygium aromaticum) - 286 mg

calcium stearate, aerosil, talc Evalar QSC Rusiya 29.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Troyçatka (kapsul №40) adlı məhsul yüngül 
öd qovucu təsirə malik olmaqla  parazitlərin  və onların həyat fəaliyyəti 
məhsullarının orqanizmdən çıxarılmasına köməklik göstərən BFMQƏ 
olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik 

istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə 
olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 

nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və 
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. Qeyd:  İdxal zamanı 
məhsulun üzərində olan informasiyaların Azərbaycan dilində də olması 
zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa bu seriya üçün stiker istifadə 

oluna bilər. İstifadə olunmuş stikerdəki məlumatların orginal qablaşmaya 
uyğun olaraq tam tərcümə olunması zəruridir (“bioloji fəallığa malik qida 
əlavəsi”, “dərman vasitəsi deyil” ifadələrinin “əks göstərişlər” bölməsinin 

əlavə olunması daxil olmaqla).

Turboslim çay Təmizləmə çay 2 qr

Səna yarpağı - 800 mq (antrasen törəmələri - 3,4 mq), Qarğıdalı saçağı - 
400 mq, Albalı sapı - 400 mq, Yaşıl çay - 250 mq (bu üç bitki ümumilikdə 

60 mq tanin ehtiva edir), istiotlu nanə yarpağı -  100 mq, Qarsiniya cövhəri - 
40 mq

maltodextrin,  starch Evalar QSC Rusiya 29.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Turboslim çay təmizləmə (filtr №20) adlı 
məhsul artıq çəkidən azad olmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın 
yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. 

Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və 

istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. Qeyd:  İdxal zamanı 
məhsulun üzərində olan informasiyaların Azərbaycan dilində də olması 
zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa bu seriya üçün stiker istifadə 

oluna bilər. İstifadə olunmuş stikerdəki məlumatların orginal qablaşmaya 
uyğun olaraq tam tərcümə olunması zəruridir (“dərman vasitəsi deyil” 

ifadəsinin və  «əks göstərişlər” bölməsinin əlavə olunması daxil olmaqla). 

Turboslim Ekspress Saşe/Kapsul (2x9)+3

ağ kapsulun tərkibi; Quarana ekstraktı – 200 mq (kofein – 16 mq), kalsium 
– 60 mq, vitamin C -24 mq, üzüm yarpağının və qırmızı dəniz yosununun 
ekstraktı – 250 mq, çəhrayı kapsulun tərkibi; Qarsiniya ekstraktı – 200 mq 

(Hidroksilimon turşusu – 80 mq), səna ekstraktı – 100 mq (xrizofan – 1 
mq), xrom – 20 mkq, razyana, qarğıdalı saçağı və albalı saplağı ekstraktı – 
300 mq, mavi kapsulun tərkibi; Qarsiniya ekstraktı – 200 mq (Hidroksilimon 

turşusu – 80 mq), səna ekstraktı – 100 mq (xrizofan – 1 mq), xrom – 20 
mkq, l-karnitin – 40 mq, melissa və fukus ekstraktı – 200 mq, 1 paketin 
tərkibi; qida lifləri – 2000 mq, albalı saplağı, yaşıl çay, lobya, ənginar və 

çobanyastığı ekstraktı – 2650 mq

colloidal silicon dioxide, calcium 
stearate, cellilose microcrystalline Evalar QSC Rusiya 31.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Turboslim Ekspress (kapsul №18. saşe №3) 
adlı məhsul artıq çəkidən azad olmağa kömək edən BFMQƏ olub, 

tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın 
yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. 

Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və 

istifadə qaydasına görə dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İdxal zamanı 
məhsulun üzərində olan informasiyaların Azərbaycan dilində də olması 
zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa bu seriya üçün stiker istifadə 

oluna bilər. İstifadə olunmuş stikerdəki məlumatların orginal qablaşmaya 
uyğun olaraq tam tərcümə olunması zəruridir (“dərman vasitəsi deyil” 

ifadəsinin və “əks göstərişlər” bölməsinin əlavə olunması daxil olmaqla).

Turboslim gecə kapsul (15x2)
qarsiniya ekstraktı - 230 mq (hidroksilimon turşusu - 100 mq), səna 

ekstraktı - 200 mq (xrizofan turşusu - 10 mq), xitozan - 100 mq, razyana 
ekstraktı - 40 mq, melissa ekstraktı - 20 mq

colloidal silicon dioxide, calcium stearate Evalar QSC Rusiya 25.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Turboslim gecə (kapsul №30) adlı məhsulun 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın 
yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. 

Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və 

istifadə qaydasına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İdxal zamanı məhsulun üzərində olan informasiyaların Azərbaycan 
dilində də olması zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa bu seriya üçün 
stiker istifadə oluna bilər. İstifadə olunmuş stikerdəki məlumatların orginal 

qablaşmaya uyğun olaraq tam tərcümə olunması zəruridir (“dərman 
vasitəsi deyil” ifadəsinin və “əks göstərişlər” bölməsinin əlavə olunması 

daxil olmaqla). 

Turboslim gündüz kapsul (15x2) L-carnitine - 150 mg, guarana extract (Paullinia cupana) - 198 mg (coffeine - 
18 mg), cherry stalk - 96 mg, inulin - 44,8 mg, chromium - 140 mcg colloidal silicon dioxide, calcium stearate Evalar QSC Rusiya 25.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Turboslim gündüz kapsul №30 adlı məhsul 
artıq çəkidən azad olmağa kömək edən BFMQƏ olub, tərkibində olan 

təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 
həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq 

təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası 
nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə qaydasına görə 
dərman vasitəsi deyil.Qeyd: İdxal zamanı məhsulun üzərində olan 

informasiyaların Azərbaycan dilində də olması zəruridir. Məhsul istehsal 
olunmuşdursa bu seriya üçün stiker istifadə oluna bilər. İstifadə olunmuş 
stikerdəki məlumatların orginal qablaşmaya uyğun olaraq tam tərcümə 

olunması zəruridir (“dərman vasitəsi deyil” ifadəsinin və “əks göstərişlər” 
bölməsinin əlavə olunması daxil olmaqla).

Turboslim kofe toz 2 q

kofe - 3602,4 mq (kofein - 60 mq), qarsiniya ekstraktı - 120 mq 
(hidroksilimon turşusu 50 %), qatırquyruğu ekstraktı (Equisetum) - 100, 

inulin - 80 mq, səna ekstraktı - 70 mq, PP vitamini - 20 mq, sarıkök 
ekstraktı - 5,2 mq (kurkumin 90 %), xrom - 24,2 mkq 

ayrıca göstərilməmişdir Evalar QSC Rusiya 07.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Turboslim kofe (paket 2 q  №10) adlı 
məhsul artıq çəkidən azad olmağa kömək edən BFMQƏ olub, tərkibində 
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol 

verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə 
alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 

ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə qaydasına 
görə dərm an vasitəsi deyil.

 Qeyd: İdxal zamanı məhsulun üzərində olan informasiyaların Azərbaycan 
dilində də olması zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa bu seriya üçün 
stiker istifadə oluna bilər. İstifadə olunmuş stikerdəki məlumatların orginal 

qablaşmaya uyğun olaraq tam tərcümə olunması zəruridir (“dərman 
vasitəsi deyil” ifadəsinin və “əks göstərişlər” bölməsinin əlavə olunması 

daxil olmaqla).



Tusolin Şərbət 100ml

N-acetylcysteine-50mg,Anise essential oil (Pimpinella anisum) – 
2.45mcg,Peppermint essential oil (Mentha piperita) – 2.23mcg,Tea tree 

essential oil (Malaleuca dendron cajuputil) – 1mcg,Bergamot essential oil 
(Citrus bergamia) – 0.88mcg,Thyme essential oil (Thymus vulgaris) – 

0.64mcg,Ginger essential oil (Zingiber officinale) – 0.62mcg,Eucalyptus 
essential oil (Eucalyotus globulus) – 0.45mcg,

Rosemary essential oil (Rosmarinus officinalis) – 0.45mcg,Caraway 
essential oil (Carum carvi) – 0.27mcg,Spruce essential oil (Abies alba) – 

0.26mcg.

Sorbitol solution 70%, Vegetable 
glycerin, Fructose, Potasium sorbate, 

Strawberry flavour, Caramel dye, 
Purified water

Pharmex Rom 
İndustry S.R.L Rumıniya 31.01.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlər

Ultin Şərbət 150 ml Calcium lactate - 500 mg, Magnesium hydroxide - 20 mg, Vitamin D3 - 400 
IU, Zinc sulphate - 20 mg, Copper gluconate (0.7 mg elemental Cu) - 5.3 

mg, Vitamin K2 - 40 mcg, Fluorine - 5 mg 

Deionized water, Raspberry flavor, 
Xanthan gum, Citric acid, Sucralose, 
Potassium sorbate, Sodium benzoate

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 24.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Ultin (şərbət, 150 ml) adlı məhsul bəzi vitamin və 
mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 
verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 

vasitəsi deyil.
Qeyd: "İstifadə qaydaları və doza" bəndi rəyə uyğun olaraq tərtib edilsin.

Unespro Tablet 1
Pumpkin seed oil – 150 mg, Saw Palmetto (lap. Saw palmetto, used part - 
fruits)  - 100 mg, Pollen – 100 mg, L-arginine - 80 mg, Vitamin E – 36 mg, 

Zinc (Zn) – 22.5 mg, Selen (Se) – 15 mcg

Microcyristalline Cellulose, Stearic Acid, 
Silica, Magnesium Stearate, 

Hydroxypropyl Methylcellulose

GH YİLDİZ İLAÇ 
VE KOZMETİK 

SANAYİ TİCARET 
LTD.ŞTİ.

Türkiyə 12.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Unespro (tablet №30) adlı məhsul prostat 
vəzinin hiperplaziya və adenoması 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.

Unikomb toz 15x2q
Inuline – 1000 mg, lactobacillus rhamnosus – 2,75 (0,55 x 109 ), 

lactobacillus acidophilus – 1,5 mg (0,3 x 109 ), bifidobacterium infantis – 
0,75 mg (0,15 mg x 109 )

Maltodextrin, lemon flavor

Vitamin Grup İlaç 
Makina Kozmetik 
Bitkisel və Tarım 

Ürünleri Gida 
Turizm İth. İhr. San 

ve Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 06.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş  Unikomb (saşe №15) adlı məhsul bağırsaq 
mikroflorasını tənzimləmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində 
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının 

yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə 
dərman vasitəsi deyil. Qeyd; qablaşma üzərində "dərman vasitəsi deyil" 

və "bioloji fəallığa malik qida əlavəsidir" ifadələri qeyd olunmalıdır.

Unimac Tablet 3x10
L-arginine 500 mg, Tribulus terrestris extract 250 mg, Maca (Lepedium 
meyenii) extract 170 mg, Horny Goat Weed (Epimedium sp.) extract 50 

mg, Coenzyme Q10 30 mg, Ginseng (Panax ginseng) extract 25 mg

Cellulose, polyvinylpirrolidone (E 1201), 
lactose monohydrate, povidone (E1201), 

crospovidone (E1202), Nutraficient 
green 114A210000, croscarmellose 
sodium, magnesium stearate, silicon 

dioxide, ethyl alcohol, deionized water

Vefa İlaç San. ve 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 12.02.2019 Mənfi

 Ekspertizaya təqdim olunmuş Unimac (tablet, №30) adlı məhsul  libidonu 
və reproduktiv funksiyanı effektiv surətdə artırmağa kömək edən, fiziki və 

emosional aktivliyi gücləndirən vasitə olub, öz tərkibi və istifadə 
qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki,məhsulun tərkibində olan 
Tribulus L. bitkisi BFMQƏ-in tərkibində istifadə üçün qadağan olunan  
bitkilərinin siyahısına daxildir (bu bitkinin elmi cəhətdən hipotoksikliyi, 
nefrotokskliyi  və neyrotoksikliyi sübut olunmuşdur və yalnız  dərman 

vasitələrinin tərkibində   istifadə oluna bilər!).

Unimix (Unimiks) kapsul (10x3)
L-lysine hydrochloride - 10 mg, L-carnitine - 10 mg, Vitamin B6 - 3 mg, 

Vitamin E - 2 mg, Magnezsum citrate - 80 mg, L-arginine - 10 mg, Omeqa-
3 oil-600 mg.

beeswax, lechitin, soybean oil, gelatin, 
glycerin, prufied water, caramel, titanium 

dioxide, red ferric oxide

MedPharma, 
spol.s.r.o

Çex 
respublikası 16.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Unimix (Unimiks) kapsul №30 adlı 
məhsulun tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə qaydalarına əsasən 

dərman vasitəsi deyil.

Unisept Buccal Oral drops Damcı 15 ml Urea Peroxide 10 %

Glycerin, Sorbitol 70, Disodium EDTA, 
Propylene Glycol, Sodium Saccharin, 
Methyl Salicylate, Menthol, Purified 

Water

İntermed S.A. 
Pharmaceutical 

Laboratories 
Yunanıstan 27.02.2019 Müsbət

Unisept Buccal oral drops, yerli istifadə üçün məhlul, 15 ml, flakonda N1, 
adlı məhsul ağız boşluğunda yaranan yaraların təmizlənməsi üçün istifadə 

olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən 
dərman vasitəsi deyil.

Unisept Dental Cleanser məhlul 250 ml Hydrogen Peroxide 35 % - 2.5144 %, Chlorhexidine Digluconate 20%- 
0.274 %, Cetylpyridinium Chloride 0.05%

Purified Water, Glycerin, Xylitol, Peg-40 
Hydrogenated Castor Oil, Sodium 
Saccharin, Poloxamer 407, Methyl 

Salicylate, Menthol, Blue Soluble W6002

İntermed S.A. 
Pharmaceutical 

Laboratories 
Yunanıstan 27.02.2019 Müsbət

Unisept Dental Cleanser, yerli istifadə üçün məhlul, 250 ml, flakonda N1, 
adlı məhsul ağız boşluğunun gigiyenası üçün istifadə olunan tibbi 

vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 
vasitəsi deyil.

Unisept İnterdental Cleanser qel 30 ml Sodium Fluoride 0.221 %, Urea Peroxide 11 %

Purified Water, Disodium EDTA, Sodium 
Saccharin, Sorbitol 70, Glycerin, 

Propylene Glycol, Methyl Salicylate, 
Menthol, Carbopol 980, Sodium 

Hydroxide

İntermed S.A. 
Pharmaceutical 

Laboratories 
Yunanıstan 27.02.2019 Müsbət

Unisept İnterdental Cleanser, yerli istifadə üçün gel, 30 ml, flakonda N1, 
adlı məhsul ağız boşluğunun gigiyenası üçün istifadə olunan tibbi 

vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 
vasitəsi deyil.

Unisept Mouthwash məhlul 250 ml Urea Peroxide 4.3 %

Glycerin, Propylene Glycol, Sorbitol Sol 
70%, Disodium EDTA, Poloxamer 407, 

Methyl salicylate, Menthol, Water 
Purified, Phosphoric Acid 85%

İntermed S.A. 
Pharmaceutical 

Laboratories 
Yunanıstan 27.02.2019 Müsbət

Unisept Mouthwash, yerli istifadə üçün məhlul, 250 ml, flakonda N1, adlı 
məhsul ağız boşluğunun gigiyenası üçün istifadə olunan tibbi vasitələrə 
aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Unisept Mouthwash (Unisept 
Ağızyaxalıyıcı) məhlul 1,5 L Urea Peroxide 4.3 %

Glycerin, Propylene Glycol, Sorbitol Sol 
70%, Disodium EDTA, Poloxamer 407, 

Methyl salicylate, Menthol, Water 
Purified, Phosphoric Acid 85%

İntermed S.A. 
Pharmaceutical 

Laboratories 
Yunanıstan 06.03.2019 Müsbət

Unisept Mouthwash, yerli istifadə üçün məhlul, 1.5 l, konteynerdə N1, adlı 
məhsul ağız boşluğunun gigiyenası üçün istifadə olunan tibbi vasitələrə 
aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Unisept Mouthwash (Unisept 
Ağızyaxalıyıcı) məhlul 1,5 L Urea Peroxide 4.3 %

Glycerin, Propylene Glycol, Sorbitol Sol 
70%, Disodium EDTA, Poloxamer 407, 

Methyl salicylate, Menthol, Water 
Purified, Phosphoric Acid 85%

İntermed S.A. 
Pharmaceutical 

Laboratories 
Yunanıstan 06.03.2019 Müsbət

Unisept Mouthwash, yerli istifadə üçün məhlul, 1.5 l, konteynerdə N1, adlı 
məhsul ağız boşluğunun gigiyenası üçün istifadə olunan tibbi vasitələrə 
aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Unisept Oral gel gel 30q Urea Peroxide 10 %
Glycerin, Propylene Glycol, Carbomer, 
Disodium EDTA, Sodium Saccharinate, 

Methyl Salicylate, Menthol

İntermed S.A. 
Pharmaceutical 

Laboratories 
Yunanıstan 27.02.2019 Müsbət

Unisept oral gel, yerli istifadə üçün gel, 30 g, flakonda N1, adlı məhsul 
ağız boşluğunda yaranan yaraların təmizlənməsi üçün istifadə olunan tibbi 

vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 
vasitəsi deyil.



Universal 100%  Beef Aminos tablet 1

Beff protein isolate - 1,065 g, dessicated beef liver - 14,20 mg (Grams of 
amino acids in 100% Beef Aminos (L-Leucine - 3,900 mg, L-Isoleucine - 
1,700 mg, L-Valine - 2,800 mg, L-Threonine - 2,100 mg, L-Lysine -5,100 
mg, L-Phenylalanine - 2,300 mg, L-Tryptophan - 300 mg, L-Methionine - 
1,200 mg, L-Histidine - 1,200mg, L-Arginine - 7,300 mg, L-Aspartic Acid - 
6,200 mg, L-Alanine -  8,800 mg, L-Cysteine – 500 mg, L-Glutamic Acid - 

11,300 mg, L-Glycine -  20,100 mg, L-Hydroxyproline -  9,700 mg, L-
Proline - 11,100 mg, L-Tyrosine -  900 mg, L-Serine - 3,400 mg))

dicalcium phosphate, microcrystalline 
cellulose, stearic acid, magnesium 

stearate, sunflower lecithin, 
pharmaceutical glaze

Universal Nutrition ABŞ 27.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş  Universal 100%  Beef Aminos (tablet 
№400) adlı məhsul İdmançılar üçün qida rasionu zənginləşdirmək 
məqsədi ilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici 

maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 
zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, 

tərkib və istifadələ göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Universal Amino 2700 tablet 1

Alanin - 280 mg, Arginine - 140 mg, Aspartic acid - 610 mg, Cystine - 140 
mg, Glutamic acid - 260 mg, Glycine - 100 mg, Histidine - 110 mg, 

Isoleucine - 350 mg, Leucine - 620 mg, Lysine - 520 mg, Methionine - 120 
mg, Phenylalanine - 190 mg, Proline - 310 mg, Serin - 270 mg, Threonine - 

360 mg, Tryptophan - 100 mg, Tyrosine - 170 mg, Valine - 330 mg

dicalcium phosphate, stearic acid, 
lecithin, magnesium stearate Universal Nutrition ABŞ 29.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş  Universal Amino 2700 (tablet №350) adlı 
məhsul İdmançılar üçün qida rasionu zənginləşdirmək məqsədi ilə tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 
dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələ 

göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Universal Animal Fury toz 330.6 g
Instant BCAA Blend (Leucine, Isoleucine, Valine) - 5000 mg, Citrulline 

Malate - 6000 mg, Beta Alanine - 2000 mg, L-Tyrosine - 1000mg, Caffeine 
Anhydrous - 350 mg 

natural and artificial green apple flavors, 
citric acid, inulin, sucralose, sodium 
chloride, silicon dioxide, acesulfame 

potassium, yellow #5 lake, FD&C Blue 
#1, Contains Soy

Universal Nutrition ABŞ 20.11.2018 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Universal Animal Fury (toz 330,6 g) adlı 
məhsul  İdmançılar üçün qida rasionu zənginləşdirmək məqsədi ilə tövsiyə 

olunan məhsul olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsidir. Belə ki,məhsulun tərkibində olan Citrulline Malate (təqribi 

olaraq 3400 mq sitrulline ekvivalentdir və sitrullin maddəsinin gün ərzində 
maksimum yol verilən həddi 500 mq-dır) və Caffeine Anhydrous 

(idmançılar üçün gün ərzində maksimum yol verilən həddi 200 mq-dır) 
maddələrinin miqdarı gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddindən 

yüksəkdir.

Universal Bcaa Stack toz 250 gr Glutamine - 2,75 g, Leucine - 2,5 g, Isoleucine - 1,25 g, Valine - 1,25 g citric acid, acesulfame potassium, 
sucralose, orange flavor, annatto Universal Nutrition ABŞ 13.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Universal Bcaa Stack (toz 250 g) adlı 
məhsul metabolik proseslərin yaxşılaşdırılması məqsədilə idmançılara 

tğvsiyə 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. 

Universal Carnitine Liquid 
(Universal karnitine Liquid) Flakon 473 ml L - Carnitine - 1500 mg

Purified water, Phosphoric acid, Malic 
acid, natural artificial flavoring, 

Sucralose, Acesulfame-K, Potassium 
Sorbate, Sodium benzoate

Universal Nutrition ABŞ 20.11.2018 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Universal Carnitine Liquid (məhlul 473 ml) 
adlı məhsul  L-karnitinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan məhsul olub, 

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə 
ki,məhsulun tərkibində olan L-karnitinin (gün ərzində maksimum yol 

verilən həddi 900 mq-dır) maddəlsinin miqdarı gündəlik istehlakın yuxarı 
yol verilən həddindən yüksəkdir. Eyni zamanda Azərbaycan 

Respublikasının Dərman Vasitələrinin Dövlət Qeydiyyatında yuxarıda adı 
çəkilən məhsul ilə eyni tərkibli və istifadə göstərişi  eyni olan dərman 

vasitələri (Askarnit, L-viava, İneston, Almiba)  mövcuddur.

Universal CLA kapsul 1 Conjugated linolic acid blend - 1000 mg ( provides a minimum of 80 % CLA 
from Safflower oil)

gelatin, vegetable glycerin, natural color, 
titanium dioxide, prufied water Universal Nutrition ABŞ 13.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Universal CLAl (kapsul №90) adlı məhsul 
idmançılarda bədən çəkisinə nəzarət məqsədilə tövsiyə olnan 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. 

Universal Creatine Povder toz 300q Creatin Monohydrat - 5 g yoxdur Universal Nutrition ABŞ 22.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Universal Creatine Povder (toz 300 q) adlı 
məhsul idmançılar üçün qida rasionunu zənginləşdirmək 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

Universal Super Cuts 3 
(Universal Super Kuts 3) tablet 1

Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) – 25 mg, Calcium (as dicalcium phosphate) 
-  364 mg, Chromium (as chromium chloride) - 15mcg, L-Carnitine (as l-
carnitine fumarate) – 600 mg,  Lecithin (soy) (providing linoleic acid and 
oleic acid) -  500 mg, Choline Bitartrate – 300 mg, Inositol - 500 mg,  DL-
Methionine - 200 mg, Taraxacum (root) 250 mg,  Grapefruit Powder (peel) 
– 125 mg,  Green Tea Leaf Extract (EGCG) – 125 mg,  Uva Ursi (leaf) – 

200 mg, Cayenne (fruit) -50

Whey (milk), stearic acid, magnesium 
stearate, pharmaceutical glaze Universal Nutrition ABŞ 29.11.2018 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Universal Super Cuts 3 (tablet №130) adlı 
məhsul  İdmançılar üçün qida rasionu zənginləşdirmək məqsədi ilə tövsiyə 

olunan məhsul olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsidir. Belə ki,məhsulun tərkibində olan B6 vitamininin miqdarı 

gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddindən yüksəkdir (6 mq-dan çox 
olmamalıdır).

Unkarin Kapsul - pişik dırnağının qabığı, kartof nişastası,
(yumrulanmaq əleyhinə) talk, maqnezium stearat Artlayf Rusiya 19.03.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlər

“Art Layf-M” şirkətinin 04.02.19-cu il tarixli  məktubuna cavab olaraq 
bildiririk ki, Rusiyanın “Art Layf” şirkətinin istehsalı olan Unkarin (kapsul, 
№ 90 ) adlı məhsulun  dərman vasitələrinə  aid olub-olmamasına dair 

keçirilmiş müvafiq ekspertiza zamanı müəyyən edilmişdir ki, məhsula dair 
təqdim olunmuş sənədlər ilə laborator ekspertizanın nəticələri arasında  
uyğunsuzluq var. Belə ki, məhsulun laborator ekspertizası zamanı orta 

çəkisi 0.5201 q (NS-ə əsasən 0.540-0.660 q) olaraq aşkar 
edilmişdir.Həmçinin, 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”-ın 6-cı bəndinin tələblərinə uyğun 

olaraq  tərtib edilməmişdir (Bax Pharma.az).
Qeyd olunan uyğunsuzluğu nəzərə alaraq bildirilir ki, təqdim olunmuş 

məhsulun dərman vasitəsi olub-olmamasına dair ekspertiza rəyi vermək 
mümkün deyil. Bu səbəbdən xahiş olunur ki, göstərilmiş uyğunsuzluqların 

səbəbləri araşdırılsın və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa 

malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi” Qaydalarına əsasən 
yenidən təqdim  edilm əlidir.



Unkarin Kapsul - pişik dırnağının qabığı, kartof nişastası,
(yumrulanmaq əleyhinə) talk, maqnezium stearat Artlayf Rusiya 19.03.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlər

“Art Layf-M” şirkətinin 04.02.19-cu il tarixli  məktubuna cavab olaraq 
bildiririk ki, Rusiyanın “Art Layf” şirkətinin istehsalı olan Unkarin (kapsul, 
№ 90 ) adlı məhsulun  dərman vasitələrinə  aid olub-olmamasına dair 

keçirilmiş müvafiq ekspertiza zamanı müəyyən edilmişdir ki, məhsula dair 
təqdim olunmuş sənədlər ilə laborator ekspertizanın nəticələri arasında  
uyğunsuzluq var. Belə ki, məhsulun laborator ekspertizası zamanı orta 

çəkisi 0.5201 q (NS-ə əsasən 0.540-0.660 q) olaraq aşkar 
edilmişdir.Həmçinin, 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”-ın 6-cı bəndinin tələblərinə uyğun 

olaraq  tərtib edilməmişdir (Bax Pharma.az).
Qeyd olunan uyğunsuzluğu nəzərə alaraq bildirilir ki, təqdim olunmuş 

məhsulun dərman vasitəsi olub-olmamasına dair ekspertiza rəyi vermək 
mümkün deyil. Bu səbəbdən xahiş olunur ki, göstərilmiş uyğunsuzluqların 

səbəbləri araşdırılsın və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa 

malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi” Qaydalarına əsasən 
yenidən təqdim  edilm əlidir.

Uralenin Tablet 2 x 15 Petroselini radix extract - 40.5 mg, Betulae folium extract - 5 mg, 
Chamomille herba extract (Matricaria Recutita) - 4 mg, Vaccinium vitis-

idaea extract - 12 mg, Potassium Citrate (Eq. to 22,97 mg Potassium) - 60 
mg

Microcrystalline Cellulose, Dicalcium 
Phosphate, Polyvinylpyrrolidone K30, 

Magnesium Stearate, Silicone Dioxide, 
Macrogol Polyvinyl Alcohol Graft 

Copolymer, Talc, Titanium Dioxide, 
Glycerol Monocaprylocaprate, Polyvinyl 
Alcohol, Food Dye (FD&C Blue No. 2, 

Indigo Carmine), Croscarmellose 
Sodium

AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 07.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Uralenin (tablet, № 30) adlı məhsul 

sidik yollarının iltihabi xəstəliklərinin profilaktikası zamanı köməkçi vasitə 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici 

ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul 
edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək 
deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi 

deyil.
Qeyd: Yaş həddi rəyə uyğun olaraq göstərilsin.

Ural-T tablet №30
Vaccinium oxycoccos - 300 mg, Arctostaphylos uva-ursi - 150 mg, 

Equisetum arvense - 100 mg, Zea mays - 150 mg, Urtica dioica (nettle 
extract) - 100mg

maltodextrin, calcium phosphate, 
magnesium salts

Zeyus Gida 
Takvieleri Karışım 

Ürünleri
Türkiyə 05.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Ural -T tablet №30 adlı məhsulun tərkibində 
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi 

qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan 
yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.Qeyd: 
istifadə üzrə təlimatda istifadə qaydasının "18 yaşdan yuxarı 1 tablet 

gündə 1 dəfə" olaraq düzəliş edilməsi zəruridir.

Uriber C softqel 1 Cranberry 50:1 concentrate (Vaccinium macrocarpon fruit) 252 mg, 
Ascorbic acid 20 mg, Vitamin E 3 IU

soybean oil, gelatin, vegetable glycerin, 
soya lecithin, white beeswax Natures Bounty İnc ABŞ 31.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Uriber C (softqel, N 30) adlı məhsul 
sidikçıxarıcı yolların iltihabi prosseslərində köməkçi vasitə kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 
vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun tərkibində olan inqredientlər gündəlik 

istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.Qeyd:İdxal zamanı 
qablaşma üzərində məhsulun Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinə aid 
olması və dərman vasitələrinə aid olmaması barədə məlumatın qeyd 

edilməsi zəruridir.Həmçinin, Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə 
üzrə təlimatda Vaccinium macrocarpon bitkisinin adının "Mərcani" kimi 

tərcümə olunması zəruridir.

Urinon-D Kapsul 3x10 Pacran Quşüzümü bitkisinin standartlaşdırılmış ekstraktı-250 mq, D-
Mannoza-200 mq

Bitki yağı, ağ mum, jelatin, qliserin, 
təmizlənmiş su, qırmızı dəmir oksid

Vefa İlaç San. ve 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 13.02.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən  URİNON-D (kapsul  №30) adlı məhsul  

böyrək xəstəliklərinin iltihabi proseslərində köməkçi vasitə kimi tösiyə 
olunan BFMQƏ iolub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul 

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda və qablaşdırmada Vaccinium macrocarpon 
bitkinin Azərbaycan dilində adı düzgün yazılsın:Mərcani. İstifadə üzrə 

təlimatda: dosyedə  Mərcani ekstraktının standartlaşdırılması haqqında 
heç bir məlumat olmadığı üçün "standartlışdırılmı" sözü ləğv 

olunsun.BFMQƏ-lərin  farmakoloji xüsusiyyətləri olmadığı üçün  bu termin 
və bununla bağlı "farmakoloji qrup" bəndi ləğv olunsun; dozalanmada -

"böyüklər" sözü əlavə olunsun;“Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə 
edilə bilməz”; “Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı keçməyin”; “BFMQƏ normal 

qidalanmanı əvəz etmir”  yazıları  əlavə olunsun.

Uriprev toz 2 gr Ellirose TM (Hubiscus sabdariffa çiçəklərinin ekstraktı) - 200 mg Maltodekstrin-1800 mg S.C. FABIOL S.A. Rumıniya 23.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Uriprev (paket №12) adlı məhsul sidik-
ifrazat sistemi xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik 
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə 
olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 

nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və 
istifadə qaydasına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: qablaşma üzərində Azərbaycan dilində «bioloji fəallığa malik qida 
əlavəsi», «dərman vasitəsi deyil» ifadələrinin əlavə olunması, «həkim və 
ya farmasevt ilə məsləhət» ifadəsinin çıxarılması, məhsulun istifadəsinə 

dair yaş həddinin qeyd olunması (Hubiscus sabdariffa bitkisinin 
preparatları 4 yaşdan aşağı məsləhət görülm ür) zəruridir.



UroKar Forte Daxilə qəbul 
üçün məhlul

300 ml Vaccinium oxycoccos leaf, fruit extract - 520 mg, Equisetum arvense herb 
extract - 420 mg, Salvia officinalis leaf extract - 70 mg, Rosmarinus 

officinalis leaf extract - 170 mg, Arctostaphylos uva-ursi leaf - 170 mg, 
Melissa officinalis leaf extract - 170 mg, Matricaria recutita flowers extract - 

100 mg, Ortosiphon sp. leaf extract - 100 mg, Sodium citrate - 16 mg, 
Potassium citrate - 19 mg

Potassium sorbate, Sodium benzoate, 
Deionized water, Xanthan gum, Glycerin

Ensa MNS GİDA 
Takviyeleri Üretim 

ve Araştırma 
Merkezi

Türkiyə 23.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Urokar Forte( daxilə qəbul üçün 

məhlul,300 ml) adlı məhsul sidik-ifrazat orqanlarının fəaliyətini 
yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində 

olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri 
kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik 

dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 
dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşdırmanın üzərində göstərilən tərkibdə 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  

inqredientlərin  elmi adlarla yanaşı Azərbaycan dilində də verilməlidir.

Uro-Melt tablet 6 Potasium sitrat. Kalium sitrat-1080 mg
Veqa İlaç Kozmetik 

Qida İmalat 
San.Tic.Ltd Şti

Türkiyə 13.11.2018
Xitam 
verilən 

müraciətlər

“Sarte” şirkətinin 26.09.2018-ci il tarixli saylı məktubuna cavab olaraq 
bildiririk ki, Türkiyənin “Veqa İlaç Kozmetik Qida İmalat San.Tic.Ltd Şti” 

şirkətinin istehsalı olan BA 00116 seriyalı Uro-melt (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 məhsulun orta çəkisi normativ sənədlərdə göstərilən göstərici ilə 
uyğunlaşmır (orta çəki 1,1040 q olaraq aşkarlansa da, normativ sənəddə 

1,2294-1,5026 q olaraq göstərilm işdir).

Göstərilən uyğunsuzluğu nəzərə alaraq bildiririk ki, təqdim olunmuş 
məhsulun dərman vasitələrinə aid olub-olmamasına dair ekspertiza rəyinin 

verilməsi mümkün deyildir. Bu səbəbdən qeyd olunan məhsulun 
nümunəsinin istifadəsi m əqdsədəuyğun hesab olunm ur. 

Uyğunsuzluğun səbəbləri araşdırıldıqdan sonra ekspertiza rəyinin alınması 
üçün Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 
287 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin 

ekspertizadan keçirilməsi” Qaydalarına uyğun olaraq yenidən Analitik 
Ekspertiza Mərkəzinə m üraciət edə bilərsiniz. 

Uroval Manosa Tablet 3 x 10 D-mannose - 400 mg, Vaccinium macrocarpon extract - 100 mg Cellulose, Magnesium stearate, 
Hydroxypropyl methylcellulose

Walmark, a,s Çex 
respublikası

24.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun ekspertizasına əsasən 
Uroval Manosa (tablet, № 30) adlı məhsul sidik yolları xəstəliklərində 

köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, 
tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.

Ursolin kapsul (5x10) Ursodeoxycholic acid - 250 mg

lecithin (Solek B-10) E 322, beeswax E 
901, Sunflower oil, Gelatin, glycerin E 

422, Purified water, methyl 
parahydroxybenzoate E 218, titanium 
dioxide E 171, Sunset yellow yellow E 

110

Minskinterkaps Belarus 22.11.2018 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Ursolin (kapsul №50) adlı məhsul öz tərkibi 
və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki, Azərbaycan 

Respublikasının Dərman Vasitələrinin Dövlət Qeydiyyatında yuxarıda adı 
çəkilən məhsul ilə eyni tərkibli və istifadə göstərişi  eyni olan dərman 

vasitəsi (Ursoxol, Udeks, Ursodiol, Ursosan,Ursobil)  mövcuddur.

Ursolin Kapsul (5x10) Ursodeoxycholic acid - 250 mg

lecithin (Solek B-10) E 322, beeswax E 
901, Sunflower oil, Gelatin, glycerin E 

422, Purified water, methyl 
parahydroxybenzoate E 218, titanium 
dioxide E 171, Sunset yellow yellow E 

110

Minskinterkaps Belarus 12.02.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Ursolin (kapsul, N 50)adlı  məhsul öd 

daşlarının əmələ gəlməsinin qabağını alan və qaraciyərin fəalyyətini 
qoruyucu kimi tövsiyə olunan  BFMQƏ olub,onun tərkibində olan 

inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 
aşmır və  öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Məhsula dair  ilkin müraciətlə bağlı  tərəfimizdən mənfi rəy 
verilmişdir. Öncədən mənfi rəy verilməsinin səbəbi  Azərbaycan 

Respublikasının Dərman  Vasitələrinin Dövlət Qeydiyyatında yuxarıda adı 
çəkilən məhsul ilə tərkibi eyni olan  bir neçə dərman vasitələrinin 

olmasıdır. Lakin ərizəçi tərəfindən olan müraciətlə bağlı təqdim  olunmuş 
normativ sənədlərin yenidən ekspertizası onun  istehsalçı ölkədə BFMQƏ 
kimi qeydiyyatdan keçməsini, yüksək keyfiyyətini  və   müvafiq ədəbiyyat 

mənbəyinə istinad edərək(Colombo C, Battezzati PM, Crosignani A, 
Assaisso M, Ronchi M, Giunta A, 1990. Effects of taurine and 

ursodeoxycholic acid on liver function tests in patients with cystic fibrosis. 
Acta. Univ. Carol. [Med] (Praha), 36(1-4), 148-151) məhsulun tərkibində 
əsas təsiredici maddə olan  ursodezoksixol turşusunun  əksər ölkələrdə 

bioloji fəallığa malik olan qida əlavələri kimi istifadə olmasını aşkar 
etmişdir. Bu maddə - təbii öd türşularına aid olub, zəhərli, narkotik, güclü 

təsirə malik olan maddələrə aid deyl,  hepatoprotektiv təsirlidir, öd 
daşlarının əmələ gəlməsinin qabağını alır, qaraciyəri qoruyur və insan 
ömrünü uzadır. Deyilənləri nəzərə alaraq, istisna hal kimi, adı çəkilən 

məhsula  əvvəlcədən verilm iş m ənfi rəyin dəyişdirilm əsini zəruri bilirik.

Uyan Nomo Gibkiy luk balzam 100 ml

Su-71,84 %, hialuron turşusu - 0,08 %,  papain - 0,50 %, 
qlukozaminhidroxlorid - 0,70 %, xondroitin sulfat - 2,00 %, dimetilizosorbit - 

2,00 %, qliserin - 5 %, spektrastat C2 - 1,00 %, ağ şam yağı - 0,50 %, 
qərənfilin efir yağı - 0,05 %, rozmarin yağı - 0,20 %, təbii mentol - 1,00 %, 
kaprik - 2,00 %, emulsiya olunmuş mum - 2,00 %, qliseril stearat - 4,00 %, 

setearil spirti - 3,50 %,  təmizlənmiş soya yağı - 3,00 %, 
trinatriumetilendiaminin disuksinatı - 0,30 %, qurudulmuş natrium hidroksid - 

0,03 %, karbomer - 0,30 % 

ayrıca göstərilməyib
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 08.10.2018 Müsbət
Ekspertizaya təqdim olunmuş Uyan Nomo gibkiy luk 100 ml adlı məhsul  

bədən üçün balzam kimi xaricə tövsiyə olunan tibbi vasitə olub, tərkibi və 
istifadə göstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsi deyil.



Valemag kapsul 1

Vitamin B6 (as pyridoxine hcl) 3 mg, Magnesium (as magnesium oxide ) 20 
mg, Valerian extract (Valeriana officinalis root) 75 mg ,Hawthorne extract 

(Crataegus pinnatifida bunge fruit) 4:1 50mg, Motherwort extract (Leonurus 
cardiaca) 4:1 50 mg

rice flour, gelatin, magnesium stearate, 
silicon dioxide

Vega İlaç Koz.Gida 
İmalat Ltd.Şti Türkiyə 27.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VALEMAG (kapsul  N 30)  adlı məhsul 
sedativ  və yuxugətirici təsirə malik olan 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.

Valor sprey 30 ml
Matricaria Chamomilla - 8,75 ml, Ocinum Basilicum - 10 ml, Salix alba - 5 

ml, Mentha piperita - 0,25 ml, Propolis tincture - 0,7 ml, Foenicilum vulgare 
- 0,25 ml, Melaleuca alternifolia - 0,05 ml

yoxdur S.C.Laboratoarele 
Medica S.R.L Rumıniya 19.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Valor (sprey 30 ml) adlı məhsul ağız 
boşluğu və yuxarı tənəffüs yolları xəstəliklərinin müalicəsində köməkçi 

vasitə kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi 

zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, 
tərkib və istifadələ göstərişinə görə dərman vasitəsi deyil.

Valuzim Şərbət 150 ml Mix of enzymes (Amylase - 12 mg, Protease - 3.8 mg, Glucoamylase - 2 
mg, Lipase - 0.46 mg, Cellulase - 3.6 mg, Lactase - 6 mg, Pectinase 
(w/Phytase) - 0.94 mg) - 60 mg, Chamomille (Matricaria chamomilla) 

flowers dry extract - 100 mg, Fennel (Foeniculum vulgare) fruits dry extract 
- 90 mg, Anise (Pimpinella anisum) fruits dry extract - 25 mg

Water, Fructose, Potassium sorbate, 
Citric acid, Flavor

ValueMed Pharma 
SrL

İtaliya 10.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Valuzim (şərbət, 150 ml) adlı məhsul mədə-bağırsaq 

sisteminin 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 dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda qeyd edilən 
"həkim göstərişi" yazısının "həkim məsləhəti ilə" yazısı ilə əvəz edilməsi 

zəruridir.

Varikosette krem 75 ml

 Urea 5%, Cyclopentasiloxane 2%, Dimethicone 2%, Aesculus 
hippocastanum seed exstract, glycerin 3%, Ethoxydiglycol 3%, Sodium 

hydroxide 0.01%, Helianthus 
annuus seed oil 1%, Zea mays oil 3%, Phenoxyethanol,Ethylhenxylglycerin 
1%, Carbomer 0.7%, Menthol 0.7%, Propylene glycol, Ginko biloba extract 

0.5%, Hamamelis 
Virginiana leaf extract 0.5%, Menthyl lactate 0.4% ,Troxerutin 0.2%, 

Parfum 0.2%, Amyl cinnamal 0.001%, Benzyl alcohol 0.001% , Coumarin 
0.001%, Butylphenyl methylpropional 0.001%, Linalool 0.001%, Citronellol 

0.001%, Geraniol 0.001%

Aqua Hendel Rusiya 15.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VARİKOSETTE( GEL,  75 ml) adlı 

məhsul ayaqların dərisinin qulluğu üçün tövsiyə olunan kosmetik vasitə 
olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Vascard Kapsul 10 x 3

DHA - 100 mg, EPA - 200 mg, Potassium orotate - 200 mg, Magnesium 
(source: Mg oxide) - 120 mg, Inositol - 80 mg, Vitamin E natural (d-alpha-
tocopherol) - 40 mg, Vitamin B3 (Nicotinamide) - 30 mg, Coenzyme Q10 - 
25 mg, Dihydroquercetin -20 mg, Selenium (source: sodium selenite) - 150 

mcg

sunflower oil, sunflower lecithin, softisan, 
beeswax, gelatin, glycerin, iron oxide, 

titanium dioxide.


Primea Limited İngiltərə 20.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Vascard (tablet №30) adlı məhsul omeqa 3 
yağ turşularının 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: istifadə üzrə təlimatda 
"farmakoloji qrup" ifadəsinin götürülməsi zəruridir.

Venatura Maqnesium və B6 
Vitamini Tablet Magnesium citrate (Magnesium 200 mg) -  1333.3 mg, Vitamin B6 

(Pyridoxine HCL) - 10 mg

Microcrystalline cellulose, 
Croscarmellose sodium, Magnesium 

stearate, Silicon dioxide

Vefa İlaç San. ve 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 06.03.2019 Mənfi

Ekspertizaya təqdim edilmiş Venatura Maqnezium və B6 Vitamini (tablet 
№ 60) adlı məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 
vasitəsidir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan B6 vitamini gündəlik 

istehlakın yol verilən maksimal istehlak həddini aşır.Bundan başqa, 
məhsula dair təqdim olunmuş sənədlər ilə laborator ekspertizanın 
nəticələri arasında  uyğunsuzluq var. Belə ki, məhsulun laborator 

ekspertizası zamanı orta çəkisi 1.8880 q (NS-ə əsasən 1.5675 - 1.7325 
mq) olaraq aşkar edilmişdir.

Venatura Maqnesium və B6 
Vitamini Tablet Magnesium citrate (Magnesium 200 mg) -  1333.3 mg, Vitamin B6 

(Pyridoxine HCL) - 10 mg

Microcrystalline cellulose, 
Croscarmellose sodium, Magnesium 

stearate, Silicon dioxide

Vefa İlaç San. ve 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 06.03.2019 Mənfi

Ekspertizaya təqdim edilmiş Venatura Maqnezium və B6 Vitamini (tablet 
№ 60) adlı məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 
vasitəsidir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan B6 vitamini gündəlik 

istehlakın yol verilən maksimal istehlak həddini aşır.Bundan başqa, 
məhsula dair təqdim olunmuş sənədlər ilə laborator ekspertizanın 
nəticələri arasında  uyğunsuzluq var. Belə ki, məhsulun laborator 

ekspertizası zamanı orta çəkisi 1.8880 q (NS-ə əsasən 1.5675 - 1.7325 
mq) olaraq aşkar edilmişdir.

VeNatura Vitamin D3 Damcı 20 ml Vitamin D3 (Cholecalciferol) - 25 mkg (1000 BV) Olive oil Vefa İlaç San. ve 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 19.03.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VeNatura Vitamin D3(daxilə qəbul üçün 

məhlul- damcı, 20 ml)adlı  məhsul 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.

VenaVein kapsul (15x2) micronized diosmin - 400 mg, hesperidins - 30 mg, Horse chesnust extract - 
20 mg gelatin, fatty acids magnesium salts Lotos Pharma Latviya 16.11.2018 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş VenaVein (kapsul №30) adlı məhsul öz 
tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki, məhsulun 
tərkibində olan diosmiin maddəsinin miqdarı gündəlik tələb olunan dozanı 

aşır (25 mg olmalıdır). Həmçinin Azərbaycan Respublikasının Dərman 
Vasitələrinin Dövlət Qeydiyyatında  adı çəkilən məhsul ilə oxşar tərkibli və 

istifadə göstərişi  eyni olan dərman vasitələri mövcuddur (VENOKERN, 
Flebaven®, Detraleks, Venodiol-M).

Venolast tablet 3

Bioflavonoidlər std.60% as hesperedin 140 mg, Hesperidin std.98 % (pure 
active) 50 mg, Rutin 50 mg, Diosmin 50 mg, Blueberry dry extract std.1% 
as anthocyanins 59 mg, Centella dry extract std. 2% as terpenes 45 mg, 
Ginkgo dry extract std. 3% as ginkgoflavonoids 20 mg, Vitamin C 80 mg

mycrocristalline cellulose, calcium 
phosphate, vegetable magnesium 

stearate, talc, silica, glazing agents (E 
1420, E 470b, E 422, E 904)

Gricar Chemical 
SRL İtaliya 19.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Venolast adlı məhsul damar divarlarını 
möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan 
təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi 

qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan 
yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.



Venoplant tablet (10x2)
Mikronize olunmuş diosmin - 300 mq, Melliloto (Melilotus officinalis Pallas, 

flowering aerial parts) - 160 mq, (kumarin) - 32 mq, Centella (centella 
asiatica ) - 15 mq, (trierpen - 6 mq)

Cellulose, N-acetyl-L, glazing agents: 
Shellac, hydroxypropyl-methylcellulose, 
glycerol, fatty acids, cellulose;grapefrui 

(Citruc paradisi Macfad, seeds)d.e., 
stabilizer agent: cross-linked sodium 

carboxymethylcellulose; chitosan, anti-
caking agents:silocon dioxide, 
magnezium salts of fatty acids; 

emulsifier: polyoxethylene sorbitan 
monooleate; Rəngləndirici maddə: 

Titanium dioxide;pepper (Pipernigrum L. 
fruits)d.e

Aesculapius 
Farmaceutici İtaliya 31.10.2018 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Venoplant (tablet №20) adlı məhsul  venoz 
dövranı tənzimləyən, mikrosirkulyasiyanı yaxşılaşdıran, durğunluq 

nəticəsində yaranan sellülit, aşağı ətraflarda ödem və ağırlıq hissini 
aradan qaldırmaq məqsədilə tövsiyə olunan  preparat  olub, öz tərkibi və 
istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki,məhsulun tərkibində 

olan Melilotus officinalis  bitkisi bioloji fəallığa mallik qida əlavələrinin 
tərkibində istifadəsi qadağan olunan  bitkilərinin siyahısına daxildir.

Venoplant krem gel krem 100 ml Escin 1 gr, Heparin 4,000 U.I., Centella d.e. (tit. 35%) 0.1 gr, Melilot d.e. 
(tit.20 %) 0.1 gr, Olivoil glutinate just enough

Water, glycerin, propylene glycol , 
carbomer, xanthan gum, PPG-26-

BUTETH-26, PEG-40 
HYDROGENATED CASTOR OIL, 
menthyl lactate, Olea Europea oil, 
sodium PCA, sodium  hydroxide, 

imidazolidinul urea, dehydroacetic acid, 
lactic acid, benzyl alcohol, disodium 

EDTA, citrus medica limonum oil , citral, 
limonene

Aesculapius 
Farmaceutici İtaliya 24.10.2018 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş VENOPLANT (krem-gel, 100 ml) adlı 
məhsul yerli təsirli venotonik vasitə olub, kapilyarların keçiriciliyini aşağı 

salır, ödem, iltihab əleyhinə və angioprotektiv farmakoloji təsirlər 
göstərir.Həmçinin, məhsulun tərkibində bir çox allergik reaksiyalara səbəb 

olan inqredientlər vardır ki, onların çoxu dərman vasitələrinin tərkibində 
mövcuddur.Beləliklə, təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 

nümunəsinin ekspertizası nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, məhsul öz 
tərkib və istifadə qaydalarına əsasən dərman vasitəsidir.

Vertex plus Tablet -
Glucosamine sulphate - 500 mg, Chondroitine sulphate - 400 mg, 

Methylsulfonylmethane - 375 mg, Zinc (as Zinc gluconate - 67.7 mg ) - 10 
mg

Magnesium stearate, Microcrystalline 
cellulose, Sorbitol, Talc

Koç 
Pharmaceuticals 

Co.Ltd
Türkiyə 27.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Vertex plus (tablet №30) adlı məhsul sümük 
və qığırdaq toxumasının funksiyasını 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 dərm an vasitəsi deyil.

Vetenzym Tablet 3x10 Fungal Diastase 100 mg, Papain 60 mg, Simethicone 30 mg, Activated 
charcoal 150 mg

lactose, M.C.C.P 102, dicalcium 
phosphate, PVP K 30, HPMC 15 CPS, 

isopropyl alcohol, sodium starch 
glycolate, purified talcum, 

croscarmellose sodium, magnesium 
stearate

Relax Biotech 
Private Limited Hindistan 31.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Vetenzym (tablet, № 3x10) adlı məhsul 
mədə-bağırsaq sisteminin dispeptik pozğunluqları zamanı tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 

birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə 
görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: "İstifadə qaydası" bölməsində yaş həddinin (14 yaşdan yuxarı) qeyd 
edilməsi və "Həkim təyinatından asılı olaraq" yazısının ləğv edilməsi 

zəruridir.

Vetenzym( Vetenzim) tablet 3 Fungal Diastase 100 mg, Papain 60 mg, Simethicone 50 mg, Activated 
charcoal 250 mg

lactose, M.C.C.P 102, dicalcium 
phosphate, PVP K 30, HPMC 15 CPS, 

isopropyl alcohol, sodium starch 
glycolate, purified talcum, 

croscarmellose sodium, magnesium 
stearate

Relax Biotech 
Private Limited Hindistan 24.10.2018

Xitam 
verilən 

müraciətlər
uyğunsuzluq

Ve-vit tablet 3

Vitamin A 0.6 mq, Vitamin B1 1.1 mq, Vitamin B2 1.4 mq, Vitamin B6 1.4 
mq, Vitamin B12 2.5 mkq, Vitamin B5 6 mq, Niasin 16 mq, Fol turşusu 200 
mkq, Biotin 50 mkq, Vitamin C 80 mkq, Vitamin D 5 mkq, Vitamin E 12 mq, 

Vitamin K 30 mkq, Selenium 25 mkq, Maqnezium 100 mq, Kalsium 162 
mq, Xrom 28 mkq, Yod 100 mkq, Dəmir 5 mq, Manqan 1 mq, Molibden 25 

mkq, Fosfor 125 mq, Sink 5 mq

Mikrokristallik selluloza, 
polivinilpirrolidon, natrium karboksimetil 

selluloza, maqnezium stearat, silikon 
dioksid

Honor  İlaç Sanayi 
Ticaret Ltd.Şti Türkiyə 16.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Ve-vit məhsulu  tərkib və istifadə 
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində 

olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən 
maximal istifadə həddini  aşmır.

Vialor nazal sprey (öz 
ölkəsində Free nose ticari adı 

altında satılır)
sprey 20 ml glycerin extract of propolis - 140 mg, glycerin extract of thyme - 20 mg, 

fluid extract of Eucalyptus - 2,6 mg

purified water, sodium chloride, EDTA 
disodium salt dehydrate, benzoalkonium 

chloride, sodium hydroxide
Farmalink S.L İspaniya 18.10.2018 Müsbət

Adı çəkilən məhsul yuxarı tənəffüs yolları xəstəliklərində tövsiyə olunan 
tibbi vasitə olub,tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi 

deyil.

Viazim tablet №3

Pancreatin 50 mg, Betaine 50 mg, Protease 25 mg, Amylase 25 mg, 
Papain 15 mg, Bromelain 15 mg, Pepsin 15 mg, Ox bile extract 10 mg, 

Lipase 5 mg, Cellulase 5 
mg

calcium carbonate, microcrystaline 
cellulose, stearic acid, croscamellose 

sodium, magnesium stearate
Robinson Pharma ABŞ 03.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən VİAZİM(tablet  N 50) adlı  məhsul həzmi 
yaxşıldaşdırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏl 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.

Vicol (Vikol) damcı 50 ML Çobanyastaığı ekstraktı. Dəriotu yağı. Kimyon yağı. polisorbit 20. Melissa 
yağı. 

Dionizə olunmuş su. Saxaroza. Sodium 
bikarbonal e500. Naringi aroması. 

Sodium metil p-hidroksibenzoat E219. 
Sodium propil p-hidroksibenzoat E217. 

Sodium sitrat E331

Botofarma Sağlık 
Ürünleri Tic. ve 

San. ltd.Şti
Türkiyə

Xitam 
verilən 

müraciətlər

Vidafer Kapsul 1 Ferrous bisglycinate - 121.43 mg (Iron 17 mg) Maltodextrin, 
Hydroxypropylmethylcellulose (E464), 
Magnesium stearate (E470b), Silicon 

dioxide (E551) 

Vefa İlaç San. ve 
Tic. Ltd. Şti

Türkiyə 14.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Vidafer (kapsul, №90) adlı məhsul dəmir elementinin 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 
aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Vipaxon Tablet (10 x 3)

Phosphatidylserine 50% - 100 mg, Folic acid - 250 mcg, Pantothenic acid 
(Vitamin B5) - 15 mg, Pyridoxine HCl (Vitamin B6) - 6 mg, Thiamine 
Mononitrate (Vitamin B1) - 5 mg, Riboflavine (Vitamin B2) - 5 mg, 

Cyanocobalamine (Vitamin B12) - 9 mcg

Maltodextrin, microcrystalline cellulose, 
croscarmellose sodium, silicon dioxide, 
vegetable grade magnesium stearate, 

ethyl cellulose, 
hydroxypropilmethylcellulose, glycerin 
eur vegetable grade, medium chain 
triglycerides, oleic acid, ammonium 

hydroxide, sodium alginate, stearic acid

Primea Limited İngiltərə 26.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Vipaxon (tablet №30) adlı məhsul B qrup 
vitaminlərinin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində 
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının 

yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə 
dərman vasitəsi deyil.



Virtus tablet №30 tablet

vitamin A - 0.8 mg, vitamin B1-1.4 mg, vitamin B2-1.6 mg, vitamin B3-18 
mg, vitamin B5-6 mg, vitamin B6-2mg, vitamin B12-1 mkg, vitamin C-60 

mg, vitamin D3-5 mkg, vitamin E-10mg, vitamin E-10 mg, Ca-160 mg, Cr-
25 mcg,Cromium-25 mcg,copper-1,1,mg, iod-510 mcg, Mg-100 mg, Mn-2 
mg,Mo-25 mcg, P-124 mg, Se-25 mcg, Zn-14 mg, L-arginine-99 mg, L-

glutamine-66 mg, American ginseng-40 mg

mikrokristallik sellulpza, stearat turşusu, 
natrium kroksamelloza, maqnezium 

stearat, silisium dioksid.
Robinson Pharma ABŞ 02.10.2018 Müsbət

Ekspertiza nəticəsinə əsasən Virtus tablet №30 adlı məhsul  vitamin və 
mineralların əlavə mənbəyi kimi istifadə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan inqradiyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 
verilən həddini aşmır. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və 

hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən təsdiqləyirik 
ki,  məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Virtus tablet №30 tablet

vitamin A - 0.8 mg, vitamin B1-1.4 mg, vitamin B2-1.6 mg, vitamin B3-18 
mg, vitamin B5-6 mg, vitamin B6-2mg, vitamin B12-1 mkg, vitamin C-60 

mg, vitamin D3-5 mkg, vitamin E-10mg, vitamin E-10 mg, Ca-160 mg, Cr-
25 mcg,Cromium-25 mcg,copper-1,1,mg, iod-510 mcg, Mg-100 mg, Mn-2 
mg,Mo-25 mcg, P-124 mg, Se-25 mcg, Zn-14 mg, L-arginine-99 mg, L-

glutamine-66 mg, American ginseng-40 mg

mikrokristallik sellulpza, stearat turşusu, 
natrium kroksamelloza, maqnezium 

stearat, silisium dioksid.
Robinson Pharma ABŞ 02.10.2018 Müsbət

Ekspertiza nəticəsinə əsasən Virtus tablet №30 adlı məhsul  vitamin və 
mineralların əlavə mənbəyi kimi istifadə olunan BFMQƏ olub, onun 

tərkibində olan inqradiyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 
verilən həddini aşmır. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və 

hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən təsdiqləyirik 
ki,  məhsul öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Visiofresh  Eye contour gel 
with barrier effect (istehsalçı 
ölkədə ticari adı: Blefaritto 

Eye contour gel with barrier 
effect )

qel 30 ml

Aqua 68.9%, Paraffinum Liquidum 10% ,Melaleuca Altemifolia leaf oil 5%, 
Glycerin 3%, Polysorbate 80 3%, Bisabolol 2%, Chamomilla Recutita 
Flower extract 2%, Dimethicone 1%, Hypericum perforatum oil 1%, 

Phenoxyethanol 0.9%, Polysorbate 20 0.8%, Carboxymethyl 
hydroxyethylcellulose 0.3%, Cocos Nucifera 

oil 0.1%, Lactic acid 0.1% ,Panthenol 0.1%, Sodium Hyaluronate 0.1%, 
Hipophae rhamnoides oil 0.1%,Triethanolamine 0.1%,Tocopherol 0.1%, 

Caprylyl Glycol 0.1%
Propolis extract 0.5%, Prunus Amygdalus dulcis oil 0.8%

Ayrıca qeyd edilməyib Jeomed Ilaç və 
Sağlık Ürünləri A.Ş Türkiyə 31.10.2018 Müsbət

Ekspertizya təqdim olunmuş Visiofresh  Eye contour gel with barrier effect 
(gel, 30 ml) adlı məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 
vasitəsi deyil. Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda qeyd edilmiş "tibbi cihaz" 

yazısının "tibbi ləvazimat" yazısı ilə əvəz olunması zəruridir.

Visiofresh Eye contour 
shampoo with barrier effect 
(istehsalçı ölkədə ticari adı: 

Blefaritto Eye contour 
shampoo with barrier effect) 

şampun 100 ml

Aqua 65.8%, Paraffinum liquidum 10%, Melaleuca altemifolia leaf oil 
7.5%,Cocamidopropyl betaine 5%, Dimethicone 1%, Hypericum perforatum  

oil 1%, Polysorbate 80 
1%, Phenoxyethanol 0.9%, Sodium hyaluronate 0.8%, Bisabolol 0.8%, 

Aloe barbadensis flower extract 0.8%, Triticum Vulgare 
sprout extract 0.8%,Tocopherol 0.8%, Panthenol 0.8%, Peg 150 

pentaerythityl tetrastearate 0.8%, Chamomilla recuita flower extract 0.4%. 
Cocos nucifera 

oil 0.1%, Hippophae rhamnoides oil 0.1%,Triethanolamine 0.1%, Lactic 
acid 0.1%, Caprylyl glycol 0.1%, Prunus amygdalus dulcis oil 0.8%, 

Propolis extract 0.5%

Ayrıca qeyd edilməyib Jeomed Ilaç və 
Sağlık Ürünləri A.Ş Türkiyə 31.10.2018 Müsbət

Ekspertizya təqdim olunmuş Visiofresh  Eye contour shampoo  with barrier 
effect (şampun, 100 ml) adlı məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda qeyd edilmiş 
"tibbi cihaz" yazısının "tibbi ləvazimat" yazısı ilə əvəz olunması zəruridir.

Vısıovıt  Eye contour spray 
with barrier effect (istehsalçı 
ölkədə ticari adı: Blefaritto 

Eye contour spray with barrier 
effect)

sprey 25 ml

Aqua 72.2%, Paraffinum liquidum 10%, Melaleuca Altemifolia leaf Oil 5%, 
Bisabolol 2%, Matricaria recutita flower oil 1%, Polysorbate 80 1%, 

Dimethicone 1%, Glycerin 
1%, Hypericum perforatum oil 1%, Phenoxyethanol 0.9%, Polysorbate -20 

,Coco nucifera oil 0.1%, Panthenol 0.8%, Sodium hyaluronate 
0.8%,Tocopherol 0.8%,Triethanolamine 0.1% ,Hippophae rhamnoides oil 

0.1%, Lactic acid 0.1%, Caprylyl glycol 0.1%

Ayrıca qeyd edilməyib Jeomed Ilaç və 
Sağlık Ürünləri A.Ş Türkiyə 31.10.2018 Müsbət

Ekspertizya təqdim olunmuş Vısıovit  Eye contour spray  with barrier 
effect (gel, 30 ml) adlı məhsul tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyil. Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda qeyd edilmiş "tibbi 
cihaz" yazısının "tibbi ləvazimat" yazısı ilə əvəz olunması zəruridir.

Vita D3 Daxilə qəbul 
üçün məhlul

30 ml (1 ml 40 
damcı)

Vitamin D3 1 MIO -liquid - 0.24 g Citric acid, Deionized water, Banana 
flavour, Potassium sorbate, Fructose

A Pharma Sağlık 
Ürünleri A.S 

Türkiyə 22.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vita D3( 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 dərm an vasitəsi deyil.



Vita DHA materna kapsul 2  Omega-3 350 mg, DHA  250 mg, EPA plus 50 mg, 5-MTHF glucosamine 
salt  0.741 mg, Folate 400 mcg.

glycerin monostearate, sunflower 
lecithin, fish gelatine, glycerol, red iron 

dioxide, titanium dioxide

U.G.A 
Nutraceuticals S.r.l İtaliya 07.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Vita DHA materna (kapsul, N 30) adlı 
məhsul yağ turşularının və fol turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 

vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun tərkibində olan inqredientlərin miqdarı  
gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşmır.

Vitaber Plus Şərbət 150 ml Vitamin C - 60 mg, Vitamin B1 - 1 mg, Vitamin B2 - 1.6 mg, Vitamin B3 - 
12 mg, Vitamin B5 - 4 mg, Vitamin B6 - 1 mg, Vitamin B9 - 160 mcg, 

Vitamin B12 - 2 mcg, Vitamin A - 266 mcg, Vitamin D - 10 mcg, Vitamin E - 
110 mcg, Iron - 10 mg, Copper - 200 mcg, Zinc - 5 mg

Sugar, Sucralose, Saccharine, 
Glycerol/E422, Linseed oil, Tutti - frutti 

flavour, Citric acid/E330, Xhantan 
gum/E412, Tween 80, Sodium 

benzoate/E211, Deionized water

Met Line Gida 
Kozmetik İlaç 

Medikal  Ve İthalat 
İhracat Ticaret Ltd. 

Şti

Türkiyə 28.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən  Vitaber plus (şərbət, 150 ml) adlı məhsul vitamin və 

mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsi deyil.

Vitagamma D3 1000 I.U Tablet 10x10 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 13.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Vitagamma D3 1000 I.U (tablet №100) 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.

Vitagermaniy 
(Vitagermanium) kapsul 30

Jenşen ekstraktı 90 mq (ginsenozidlər 7.2 mq), Koenzim Q10 90 mq, 
Vitamin C 90 mq, Zeytun ekstraktı 65 mq (oleuropein 9.8 mq),Lipoy turşusu 

50 mq,Trans-resveratrol (Resvida TG) 31 mq, Astraqerm-C (Germanium 
1.1 mq) 4 mq

Qeyd edilməyib
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 28.09.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul antioksidant təsirə malik vasitə kimi  
tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin 

gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkibvə 

istifadələrinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:İdxal zamanı ikincili qablaşdırma içərisinə Azərbaycan dilində 
istifadə üzrə təlimatın yerləşdirilməsi, ikincili qablaşdırmada və istifadə 

üzrə təlimatda  köməkçi maddələrin göstərilməsi zəruriridir.



Vitaglukan Şərbət 100 ml

1,3-1,6 Beta Qlükan 60mq;B1 vitamini (Tiamin) 0,1 mq;B3 vitamini (Niasin) 
1,4 mq;B5 vitamini (Pantoten t.-su) 0,5 mq;B6 vitamini (Piridoksin) 

0,2mq;B7vitamini(Biotin)1,3mkq;B9 vitamini (Fol turşusu) 10 mkq;B12 
vitamini (Sianokobalamin)0,1 mkq;C vitamini (Askorbin turşusu) 30 mq.

su, qaragilə şirəsi,oliqofruktoza, steviya, 
setrariya konsentratı Saşera-Med MMC Rusiya 28.03.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitaglukan(şərbət, 100 ml) adlı məhsul  

immun sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran  vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi 

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda və qablaşdırmada köməkçi maddələr  hamısı 
göstərilsin, istehsalçının təqdim  etdiyi sənədə uyğun olaraq.

İstifadə üzrə təlimatda "Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə 
bilməz”; “Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı keçməyin”;“BFMQƏ normal 

qidalanmanı əvəz etmir”;“Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya 
dərman istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin” ifadələrini əlavə 

olunsun.

Vitaglukan Şərbət 100 ml

1,3-1,6 Beta Qlükan 60mq;B1 vitamini (Tiamin) 0,1 mq;B3 vitamini (Niasin) 
1,4 mq;B5 vitamini (Pantoten t.-su) 0,5 mq;B6 vitamini (Piridoksin) 

0,2mq;B7vitamini(Biotin)1,3mkq;B9 vitamini (Fol turşusu) 10 mkq;B12 
vitamini (Sianokobalamin)0,1 mkq;C vitamini (Askorbin turşusu) 30 mq.

su, qaragilə şirəsi,oliqofruktoza, steviya, 
setrariya konsentratı Saşera-Med MMC Rusiya 28.03.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitaglukan(şərbət, 100 ml) adlı məhsul  

immun sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdıran  vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi 

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:İstifadə üzrə təlimatda və qablaşdırmada köməkçi maddələr  hamısı 
göstərilsin, istehsalçının təqdim  etdiyi sənədə uyğun olaraq.

İstifadə üzrə təlimatda "Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə 
bilməz”; “Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı keçməyin”;“BFMQƏ normal 

qidalanmanı əvəz etmir”;“Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya 
dərman istifadəsi zamanı həkimlə məsləhətləşin” ifadələrini əlavə 

olunsun.

Vital Plus kapsul
Salmon oil concentrate 500 mg, Omega-3 fatty acids 150 mg, 

eicosapentaenoic acid (EPA 18%) -90 mg, docosahexoenoic acid (DHA 
12%) - 60 mg.

gelatin, glycerin, water Dr.Dünner AG İsveçrə 02.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul omega-3 inredientoi əlavə mənbəyi 
kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici 
inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən maximal istifadə 
həddini  aşmır.Qeyd:İdxal zamanı məhsulun idxal zamanı qablaşmanın 

içərisinə Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatın 
yerləşdirilməsi və  qablaşmasında istifadə olunmuş  stiker üzərində 

məhsulun Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinə aid olması barədə və 
məhsulun istehsal tarixi barədə m əlum atın qeyd olunm ası zəruridir.

Vitalia Zink Plus Kapsul 3 x 20 Zinc - 5 mg, Vitamin B1 - 1.3 mg, Vitamin B2 - 1.5 mg, Vitamin B6 - 1.6 
mg, Vitamin B12 - 3 mcg, Biotin - 60 mcg, Folic acid - 200 mcg, Niacin - 9 

mg, Pantohenic acid - 6 mg

Soybean oil, Gelatin, Coconut oil, 
Glycerol, Sorbitol, Titanium dioxide, Iron 

oxides and Iron hydroxides

Vitalia GmbH Almaniya 10.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Vitalia Zink Plus (kapsul, №60) adlı məhsul vitamin və 

mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun 
tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol 

verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman 
vasitəsi deyil.

Qeyd:1)Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda məhsulun "tərkibi" və "istifadə qaydası" bəndlərinin rəyə (tərkibə 

aid sənədə əsasən) uyğun olaraq qeyd edilm əsi

2)Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatın Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 
edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 
QAYDASI” 6-cı bəndinin Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin istifadə 

təlim atının tərtibatına dair tələblərinə uyğun olaraq tərtib edilm əsi

3)Azərbaycan dilində istifadə üzrə təlimatda "farmakoloji təsir" və 
"sonsuzluğun müalicəsi" yazısının ləğv edilməsi zəruridir.

Vitam 1000 Fışıldayan 
tablet

1 L-ascorbic acid - 900 mg Sorbitol, Sodium carbonate, Citric acid, 
Orange aroma, Polyethylene glycol, 

Polystrene, Carotenoides, Sucralose, 
Sodium benzoate

Havan İlac ve 
Kimya San. Tıc. 

Ltd. Şti

Türkiyə 17.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Vitam 1000 (fışıldayan 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 qaydası" bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi, 
Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "farmakoloji 

təsirlər" yazısının ləğv edilməsi və qablaşma və təlimatda komponentlərin 
siyahısının və beynəlxalq elmi adlarının düzgün qeyd edilməsi zəruridir.

Vitamama immunitet üçün 
şərbət şərbət 150 ml

Albalı şirəsinin konsentratı 56.25 qr, Çobanyastığı ekstraktı 1.95 qr,İtburnu 
ekstraktı 0.6 qr, Kəklikotu ekstraktı 0.6 qr, Moruq yarpağını ekstraktı 0.255 

qr, Bağayarpağı ekstraktı 0.225 qr
Concentrate of cherry juice, fructose, water, sugar, chamomile extract, hips 
extract, thyme extract, citric acid (acidity regulator), raspberry leaf extract, 

plantain extract.

Fruktoza, su, şəkər, limon turşusu
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 25.09.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək 
üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub,tərkibində olan təsiredici maddələrin 
gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və 

istifadələrinə görə dərm an vasitəsi deyil.


Qeyd: Məhsulun istifadə qaydasında onun 4 yaşdan uşaqlara tövsiyə 
edilməsi zəruridir.Həmçinin, idxal zamanı qablaşma üzərində əmtəə 
nişanı ilə yanaşı "4-14 yaş arası uşaqların istifadəsi üçün uyğundur" 

ifadəsinin qeyd edilməsi zəruridir.

Vitamama topivişka draje 150 g
Şəkər kirşanı 35.7 qr, şəkər şərbəti 22 qr, quru süd 13.6 qr, Yerarmudu 

tozu 11.6 qr, şəkər unu 8.5 qr, kako tozu 4.45 qr, At pıtraığı ekstraktı 1.9 qr, 
askorbin turşusu 1.75 qr 

"Kvik Şayn" qida əlavəsi (cilalayıcı) 0.5 
qr

Laboratoriya 
sovremennogo 

zdorovya
Rusiya 05.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Vitamama topivişka məhsulu  tərkib və 
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun 
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol 

verilən m axim al istifadə həddini  aşm ır.

Qeyd:İdxal zamanı qablaşma üzərində "14 yaşdan yuxarı  gün ərzində 6 
draje yeməkdən 30 dəq əvvəl qəbul etmək" tövsiyəsinin qeyd edilməsi i 

zəruridir.



Vitamama topivişka draje 150 g
Şəkər kirşanı 35.7 qr, şəkər şərbəti 22 qr, quru süd 13.6 qr, Yerarmudu 

tozu 11.6 qr, şəkər unu 8.5 qr, kako tozu 4.45 qr, At pıtraığı ekstraktı 1.9 qr, 
askorbin turşusu 1.75 qr 

"Kvik Şayn" qida əlavəsi (cilalayıcı) 0.5 
qr

Laboratoriya 
sovremennogo 

zdorovya
Rusiya 05.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Vitamama topivişka məhsulu  tərkib və 
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun 
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol 

verilən m axim al istifadə həddini  aşm ır.

Qeyd:İdxal zamanı qablaşma üzərində "14 yaşdan yuxarı  gün ərzində 6 
draje yeməkdən 30 dəq əvvəl qəbul etmək" tövsiyəsinin qeyd edilməsi i 

zəruridir.

Vitamama vitaminka draje 100 g

Şəkər kirşanı 38.6 qr, quru süd 15.45 qr, yerarmudu 8.65 qr, şəkər unu 8.65 
qr, şəkər 7.4 qr,s su 6.95 qr, karamelli kraxmal 6.69 qr, İtburnu meyvəsi 

4.81 qr, Premiks 
H33802/1 (Vitamin kompleksi) 2.05 qr, At pıtrağı ekstraktı 0.48 qr

"Kvik şayn" qida əlavəsi (cilalayıcı)
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 05.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Vitamama vitaminka məhsulu  tərkib və 
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun 
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol 

verilən m axim al istifadə həddini  aşm ır.

Qeyd:İdxal zamanı qablaşma üzərində "14 yaşdan yuxarı  gün ərzində 6 
draje yeməkdən 30 dəq əvvəl qəbul etmək" tövsiyəsinin qeyd edilməsi 

zəruridir.

Vitamama zolotaya rıbka kapsul 75 g
Kətan yağı 290 mq, "MEG-3 "75" n-33 EE (omega-3 156 mq, EPA 87 mq, 
DHA 46 mq) 207.9 mq,Vitamin E 1.5 mq, Vitamin A 0.4 mq, Vitamin D 0.2 

mq
Qeyd ediilməyib

Laboratoriya 
sovremennogo 

zdorovya
Rusiya 03.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Vitamama zolotaya rıbka məhsulu  tərkib və 
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun 
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol 

verilən m axim al istifadə həddini  aşm ır.

Qeyd:İdxal zamanı qablaşma üzərində "14 yaşdan yuxarı 1 kapsul gündə 
2 dəfə qəbul etmək" tövsiyəsinin və köməkçi maddələrin siyahısının qeyd 

edilməsi zəruridir.

Vitamama zolotaya rıbka kapsul 75 g
Kətan yağı 290 mq, "MEG-3 "75" n-33 EE (omega-3 156 mq, EPA 87 mq, 
DHA 46 mq) 207.9 mq,Vitamin E 1.5 mq, Vitamin A 0.4 mq, Vitamin D 0.2 

mq
Qeyd ediilməyib

Laboratoriya 
sovremennogo 

zdorovya
Rusiya 03.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Vitamama zolotaya rıbka məhsulu  tərkib və 
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun 
tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol 

verilən m axim al istifadə həddini  aşm ır.

Qeyd:İdxal zamanı qablaşma üzərində "14 yaşdan yuxarı 1 kapsul gündə 
2 dəfə qəbul etmək" tövsiyəsinin və köməkçi maddələrin siyahısının qeyd 

edilməsi zəruridir.

Vitamax women Tablet 1 (içində 60 
kapsul)

Magnesium (as Magnesium citrate) - 120 mg, Calcium (as Calcium 
carbonate) - 240 mg, Zinc (Zinc sulfate monohydrate) - 10 mg, Iron (as Iron 
lactate dehydrate) - 14 mg, Manganese (Manganese sulfate monohydrate) - 

2 mg, Iodine (as Potassium iodide) - 150 mcg, Copper (as anhydrous 
copper sulfate) - 1 mg, Selenium (as anhydrous Sodium selenate) - 55 

mcg, Vitamin A (as retinyl acetate) - 800 mcg, Vitamin C - 80 mg, Vitamin 
D - 5 mcg, Vitamin E (as d-alpha tocopherol) - 12 mg, Vitamin B1 (as 

Thiamine mononitrate) - 1.1 mg, Vitamin B2 - 1.4 mg, Vitamin B3 - 16 mg, 
Vitamin B5 - 6 mg, Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) - 1.4 mg, Folic 

acid (as pteroylmonoglutamic acid) - 200 mcg, Vitamin B12 - 2.5 mcg, 
Biotin - 50 mcg, Nettle (Urtica dioica) extract - 25 mg, ALA - 5 mg, Piperine 

- 25 mg, Soy lecithin - 20 mg, Inulin - 25 mg, Acai berry extract - 20 mg

Bulking agent: Cellulose, Starch; Anti-
caking agent: Silicon dioxide, 
Magnesium salts of fatty acids

Suplopharm 
Slawomir Grzeca

Polşa 09.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vitamax women (tabletl № 60) adlı 
məhsul qadın sağlamlığını  möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 
dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi 

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.



Vitamelka portağal dadlı sorma 12 gr

Vitamin E 0.5 mq, Vitamin B1 0.05 mq, Vitamin B2 0.07 mq, Vitamin B6 
0.06 mq, Niasin 0.66 mq, Fol turşusu 0.02 mq, Pantoten turşusu 0.45 mq, 

Biotin 0.03 mq, 
Vitamin B12 0.00008 mq, Vitamin C 3.6 mq

şəkər, nişasta patkası, qida 
aromatizatoru (portağal), qarğıdalı 
maltodekstrini, beta-karotin boyası

Bioterra Belarus 12.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Vitamelka portağal dadlı (sorma tablet, N 1) 
adlı məhsul vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub,  

tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, 
məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları 

istehlakın yol verilən m axim al istifadə həddini  aşm ır

Qeyd:İdxal zamanı qablaşma üzərində xarici dildə olan yazıların 
Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi və "Bioloji aktiv qida əlavəsi" 

yazısının "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" yazısı ilə əvəz olunması  
zəruridir.

Vitamin C+Echinacea Fışıldayan 
tablet

1 L - ascorbic acid - 900 mg, Echinacea leaf extract - 100 mg Sorbitol, Sodium carbonate, Citric acid, 
Orange aroma, Polyethylene glycol, 

Polystrene, Carotenoides, Sucralose, 
Sodium benzoate

Havan İlac ve 
Kimya San. Tıc. 

Ltd. Şti

Türkiyə 16.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Vitamin C+Echinacea (fışıldayan tablet, №20) adlı 

məhsul immun sistemi möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub, onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

yuxarı yol verilən həddini aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 
dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:"İstifadə qaydası" bəndinin rəyə müvafiq olaraq qeyd edilməsi, 
Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda "farmakoloji 

təsirlər" yazısının ləğv edilməsi və qablaşma və təlimatda komponentlərin 
siyahısının və beynəlxalq elmi adlarının düzgün qeyd edilməsi zəruridir.

Vitapex Multivitamin şərbət şərbət 200 ml

Ascorbic acid 60 mg, Nicotinamide 16 mg, Pantothenic acid 6 mg, Zinc 
3.75 mg, Tocopheryl acetate 3.6 mg, Pyridoxine 1.4 mg, Riboflavin 1.4 mg, 

Thiamine 1.1 mg, Manganese 1 mg, Vitamin A 400 mcg, Folic acid 150 
mcg, Selenium 55 mcg, Biotin 50 mcg,Vitamin K1 45 mcg,Vitamin D3 6.25 

mcg, Cyanocobalamine 2 mcg

Sodium benzoate, potassium sorbate, 
orange flavor, water, sugar, xhantan 

gum

GH YİLDİZ İLAÇ 
VE KOZMETİK 

SANAYİ TİCARET 
LTD.ŞTİ.

Türkiyə 18.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Vitapex multivitamin şərbət adlı məhsul 
vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 
tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, 

məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları 
istehlakın yol verilən m axim al istifadə həddini  aşm ır.

Qeyd:Qablaşdırma üzərində xarici dildə olan bütün yazılar Azərbaycan 
dilində də qeyd edilməlidir.Həmçinin, qablaşdırma üzərində qeyd edilən  

istifadə qaydası barədə məlumat Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 
istifadə üzrə təlimatda qeyd edilən məlumat ilə uyğunluq təşkil etməlidir.



Vitarnit Kids Şərbət 120 ml L-carnitine - 300 mg, Coenzyme Q10 - 10 mg, Vitamin B12 - 5 mcg Dionized water, Glycerol (E422), Orange 
flavour, Xhantan Gum (E412), Sodium 

Saccharine, Citric acid, Sucralose 

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 
Ürünler Sağ. Paz. 
İth. İhr. San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 28.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Vitarnit Kids (şərbət, 120 ml) adlı məhsul orqanizmin 
əsas metabolizm proseslərini yaxşılaşdıran vasitə kimi tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi 

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimat Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 iyul tarixli 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq 
edilmiş “Bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 

QAYDASI”-ın tələblərinə uyğun olaraq  tərtib olunm alıdır.

Vitason tablet № 30

Niacinamide 60 mg, Vitamin  B6 6 mg, Pantothenic acid 20 mg, Calcium  
100 mg, Magnesium 100 mg, İnositol 25 mg, Gamma Aminobutiric acid 25 

mg,Taurin 100 mg,
Glycine 75 mg,Valerian root extract 5 mg, Passion flower extract  10 mg, 

Humuli lupuli 5 mg

stearic acid, magnesium stearate, 
silicium dioxide, hydroxypropyl cellulose, 

hydroxypropyl methylcellulose, 
mycrocrystalline cellulose,

titanium dioxide,propylene glycol, 
triacetin

Gemini 
Pharmaceuticals. 

Inc
ABŞ 29.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Vitason (tablet, N 30) adlı məhsul tərkib və 
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun 
tərkibində olan inqredientlər gündəlik istehlakın yol verilən maximal 

istifadə həddini aşm ır.

Vitazim tablet 2

pancreatin - 200 mg, pepsin - 50 mg, protease - 100 mg, amylase - 100 
mg, lipase - 25 mg, papain - 50 mg, bromelain - 50 mg, betaine 

hydrocloride - 100 mg, cellulose - 10 mg, ox bile - 30 mg, calcium 
phosphate - 50 mg 

stearic acid, croscarmellose sodium, 
silicium dioxide, magnesium stearate, 

microcrystalline cellulose, hydroxypropyl 
methylcellulose, propylene glycol, 

triacetin, titanim dioxide, FD&C (yellow, 
blue), D&C yellow

Gemini 
Pharmaceuticals. 

Inc
ABŞ 26.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Vitazim (tablet №30) adlı məhsul həzm 
sistemin funksiyasını yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik 
istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə 
olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 

nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və 
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil. Qeyd:  istifadə üzrə 

təlimat və qablaşmada «BFMQƏ» qısaltmasının istehlakçı tərəfindən 
aydın basa düsülməsi məqsədilə  açıq şəkildə yazılması («bioloji fəallığa 

malik qida əlavəsi») tövsiyə olunur.

Vitcofol Kapsul 3x10 Fe-fumarat-122.5 mg, Sink-7.5 mg, Fol turşusu-0.40 mg, Vitamin B12-
0.0075 mg,Vitamin B6-1.5 mg, 

Maqnesium steart, Silisium dioksid, 
Sellüloza 102 Biofaktor Sp.z.o.o Polşa 13.02.2019

Xitam 
verilən 

müraciətlər

Vitcofol (Vitkofol) kapsul 3

İron fumarate 300 mg, Zinc gluconate (zinc) 52.28 mg (7.5 mg of zinc), 
Cyanocobalamine (0.1%) 7.5 mg (0.0075 of vitamin B12), Pyridoxine 

hydrochloride 1.5 mg,
Pteroylmonoglutamic acid 0.83 mg (0.75 mg of folic acid)

gelatin, microcrystalline cellulose, 
magnesium salts of fatty acids, titanium 

oxide, silicon dioxide,
Biofaktor Sp.z.o.o Polşa 05.11.2018 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Vitcofol (kapsul, N 30) adlı məhsul tərkib və 
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir.Belə ki, məhsulun 1  

kapsulunun tərkibində 300 mq Dəmir fumarat inqredienti vardır ki, bu da 
90 mq Dəmir ehtiva edir. Belə olduğu halda, dəmir inqredientini miqdarı 

gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini aşır (Dəmir 
inqredientinin maximal istifadə həddi qadınlar üçün 40 mq, kişilər üçün 20 

mq tövsiyə olunur).

Vitmix Multivitamin Şərbət 100ml
Balıq yağı 200 mq, Vitamin C 35 mq, Sink 10 mq, Nikotinamid 18 mq, 

Vitamin B2 1.7mq, Vitamin B1 1.4 mq, Vitamin A 0.9 mq Vitamin B6 0.7 
mq, Vitamin D 0.01 mq

Dieonizə olunmuş su, şəkər, sukraloza, 
qliserin, portağal aromatizatoru, limon 
turşusu, suvaşqanlığı artıran maddə 

(ksantan kitrəsi), BHT, Tvin-80, natrium 
benzoat

Koç 
Pharmaceuticals 

Co.Ltd
Türkiyə 17.01.2019 Müsbət

  Ekspertizya təqdim edilmiş Vitmix Multivitamin (şərbət, 100 ml) adlı 
məhsul omeqa-3, vitamin və mineralların əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları 
gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır, öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Vitmix Omega-3 Şərbət 150 ml Fish oil - 1700 mg (EPA - 306 mg, DHA-204 mg), Vitamin C - 35 mg, 
Vitamin A - 900 mcg, Vitamin E - 3 mg, Vitamin B6 -  0.7 mg, Vitamin D -  

10 mcg, Vitamin E - 3 mg

Dionized water, Sugar, Glycerol, Orange 
flavour, Citric acid, Polysorbate 80, 

Xhantan Gum, Sodium Benzoate, BHT, 
Sodium Saccharine 

KOÇ İLAÇ Kişisel 
Bakım ve Bitkisel 
Ürünler Sağ. Paz. 
İth. İhr. San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 15.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Vitmix Omega-3 (şərbət 150 ml) adlı məhsul omeqa-3 

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.

Vitohelp Tablet 3 x 10 Omega-3 fatty acids - 250 mg, DHA - 10 mg, Vitamin B1 - 1.5 mg, Vitamin 
B2 - 1.5 mg, Vitamin B3 - 1.6 mg, Vitamin B5 - 6 mg, Vitamin B6 - 1.8 mg, 

Vitamin B7 - 150 mcg, Vitamin B9 (Folic acid) - 2.5 mg, Vitamin B12 - 4 
mcg, Vitamin C - 90 mg, Vitamin D3 - 400 IU, Zinc oxide - 15 mg, Calcium 

carbonate - 150 mg, Selenium - 25 mcg

Microcrystalline cellulose, Cornstarch, 
PVP, Magnesium stearate, Silicon 

dioxide

Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 21.01.2020 Mənfi Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Vitohelp (tablet, №30) adlı məhsul omega-3 yağ 

turşularının və bəzi vitaminlərin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan vasitə 
olub, öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki, 

Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Farmakoloji və 
Farmakopeya Ekspert Şurası tərəfindən 24.01.14-cü il tarixində təsdiq 
olunmuş “Təbii mənşəli preparatların dərman vasitələrinə aid olmasını 

müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının aparılmasına dair metodiki 
tövsiyələr”-in tələblərinə əsasən B9 (fol turşusu) vitamini gündəlik istehlak 

həddini (max. 600 mkq) aşır.

Viusid Şərbət 100 ml Glucosamine sulfate potassium chloride - 2000 mg, Malic acid - 2000 mg, L 
- Arginine - 2000 mg, L - Glycine - 1000 mg, Liquorice (Glycyrrhiza glabra 
L) extract(Glycyrrhzinic Acid - 96.01 mg) - 100 mg, Vitamin C (L - Ascorbic 

acid) - 60 mg, Zinc sulfate - 15 mg, Pantothenic acid (as D-calcium 
pantothenate) - 6 mg, Vitamin B6 (as Pyridoxine hydrochloride) - 2 mg, 

Folic acid (as Pteroylmonoglutamic acid) - 0.2 mg, Vitamin B12 
(Cyanocobalamin) -  1 mcg

Sodium benzoate, Potassium sorbate, 
Lemon aroma, Sucralose, Water

Catalysis S.L İspaniya 29.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Viusid (şərbət, 100 ml) adlı məhsul 
orqanizmin immun sistemini möhkəmləndirmək üçün tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi 

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Məhsulun "istifadə qaydası" bəndində rəyə müvafiq olaraq 
dəyişiklik edilməsi zəruridir

Vocalzone 
Blackcurrant(Vokalzone Qara 

Qarağat)
sorma 2 Myrrh tincture 10.6 mg, Levo Menthol 7.2 mg , Liquorice extract powder 5 

mg, Peppermint oil 1.2 mg

Gum acacia,  Sweeteners (Sorbital, 
Sucralose), Colour (Anthocyanin), 

Blackcurant flavoring, Glazing agent 
{vegatabl oil (Coconut oil, Palm karnel 

oil, Sunflower oil), Carnauba wax}

Ernest Jackson& 
Company Limited İngiltərə 18.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Vokalzon (qarağat dadlı) boğazda olan 
quruluğu və qıcıqlanmanı aradan qaldırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman 

vasitəsi deyil.
Qeyd: İdxal zamanı qablaşmanın üzərində "Bioloji fəallığa malik qida 

əlavəsi", "Dərman vasitəsi deyildir" terminlərinin və istifadə qaydasında 
"18 yaşdan yuxarı şəxslərə qəbul etmək" tövsiyəsının  qeyd edilməsi 

zəruridir.



Vocalzone Honey&Lemon 
(Vokalzone Bal və Limon) sorma 2 Murrh tincture 10.6 mg, Levo Menthol 9.6 g, Lemon oil flavour 6 mg, 

Pepermint oil 2.4 mg 

Modified starch (Tapioca, Maize), Sugar, 
Glucose syrup, Glazing agent {Vegatable 

oil, (Coconut oil, Palm kernel oil, 
Sunflower oil), Carnauba wax}, Honey 
flavouring, Colour (mixed carotenes).

Ernest Jackson& 
Company Limited İngiltərə 18.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Vokalzon (bal və limon dadlı) boğazda olan 
quruluğu və qıcıqlanmanı aradan qaldırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 
terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman 

vasitəsi deyil.
Qeyd: İdxal zamanı qablaşmanın üzərində "Bioloji fəallığa malik qida 

əlavəsi", "Dərman vasitəsi deyildir" terminlərinin qeyd edilməsi zəruridir.

Vocalzone Throat Pastilles 
Original sorma tablet 2 x 12 Myrrh tincture - 10.6 mg, Peppermint oil - 4.9 mg, Levo menthol - 9.6 mg, 

Liquorice extract - 10.6 mg

Modified starch (Tapica, Maize), Gum 
Acacia, Sugar, Glucosa syrup, Sorbitol, 

Sucralose, Lemon oil flavour, Honey 
flavour, Blackcurrant flavour, Vegetable 
carbon, Mixed carotenes (Coconut oil, 
Glycerol), Anthocyanins, Carnuba wax

Kestrel Medical 
Limited İngiltərə 14.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Vocalzone Throat Pastilles Original (tablet 
№24) adlı məhsul boğazda yaranan qıcıqlanmanı və quruluğu aradan 

qaldırmağa kömək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan 
təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi 

qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan 
yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İdxal zamanı  istifadə qaydasında göstərilən istifadə yaş həddində 
dəyişiklik edilməsi (böyüklər), qablaşmanın üzərində "Bioloji fəallığa malik 

qida əlavəsi", "Dərman vasitəsi deyildir" ifadələrinin əlavə olunması 
zəruridir.

Vocalzone Throat Pastilles 
Original sorma tablet 2 x 12 Myrrh tincture - 10.6 mg, Peppermint oil - 4.9 mg, Levo menthol - 9.6 mg, 

Liquorice extract - 10.6 mg

Modified starch (Tapica, Maize), Gum 
Acacia, Sugar, Glucosa syrup, Sorbitol, 

Sucralose, Lemon oil flavour, Honey 
flavour, Blackcurrant flavour, Vegetable 
carbon, Mixed carotenes (Coconut oil, 
Glycerol), Anthocyanins, Carnuba wax

Kestrel Medical 
Limited İngiltərə 14.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Vocalzone Throat Pastilles Original (tablet 
№24) adlı məhsul boğazda yaranan qıcıqlanmanı və quruluğu aradan 

qaldırmağa kömək məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan 
təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi 

qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan 
yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İdxal zamanı  istifadə qaydasında göstərilən istifadə yaş həddində 
dəyişiklik edilməsi (böyüklər), qablaşmanın üzərində "Bioloji fəallığa malik 

qida əlavəsi", "Dərman vasitəsi deyildir" ifadələrinin əlavə olunması 
zəruridir.

Vomax Kapsul 2 x 15 Ginger (Zingiber officinale Rosc.) rhizome dry extract tit. 5% in gingerols – 
130 mg, Peppermint (Mentha piperita L.) leaf dry extract tit. 3% in essential 
oil – 50 mg, Lavander (Lavandula angustifolia Mill.) flower dry extract E/D 

1:4 – 40 mg, Chamomile (Matricaria chamomilla L.) inflorescence dry 
extract tit. 0,3% in apigenin and apigenin 7 glucoside – 20 mg

Dibasic calcium phosphate, Magnesium 
salts of fatty acids, Silicon dioxide, Pure 

bovin gelatin, Titanium dioxide


BioDue S.p.A İtaliya 24.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Vomax (kapsul № 30) adlı məhsul  
həzm sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin gündəlik 

dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi 

və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil. 

Vomita kapsul 3 Magnesium (magnesium oxide) 100 mg, Valeriana extract 100 mg, Ginger 
extract 50 mg, Vitamin B6 50 mg

microcrystalline cellulose, silicon 
dioxide, magnesium stearate, gelatin, 

titanium dioxide, iron oxide

Fortex Nutraceutical 
LTD Bolqarıstan 27.11.2018 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş Vomita (kapsul, N30) adlı məhsul tərkib və 
istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsidir.Belə ki, məhsulun 

tərkibində olan B6 vitamini gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə 
həddini aşır (tövsiyə olunan doza 6 mq) 

Vomita Kapsul 3 x 10
Magnesium oxide (eq.to Magnesium 100 mg) - 170 mg, Valeriana 

officinalis root dry extract - 60 mg, Zingiber officinale rhizome powder - 50 
mg, Vitamin B6 - 2.5 mg

Microcrystalline cellulose, Silicon 
dioxide, Magnesium stearate, Gelatine, 

Titanium dioxide, Iron oxide

Fortex Nutraceutical 
LTD Bolqarıstan 14.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Vomita (kapsul № 30) adlı məhsul mərkəzi 
sinir sistemini sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində 
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi 

qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan 
yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.

Vomita Kapsul 3 x 10
Magnesium oxide (eq.to Magnesium 100 mg) - 170 mg, Valeriana 

officinalis root dry extract - 60 mg, Zingiber officinale rhizome powder - 50 
mg, Vitamin B6 - 2.5 mg

Microcrystalline cellulose, Silicon 
dioxide, Magnesium stearate, Gelatine, 

Titanium dioxide, Iron oxide

Fortex Nutraceutical 
LTD Bolqarıstan 14.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Vomita (kapsul № 30) adlı məhsul mərkəzi 
sinir sistemini sakitləşdirmək üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində 
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi 

qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan 
yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərman vasitəsi deyil.

V-QR tablet (6x1) L-arginine - 150 mg, coffee extract - 50 mg, Ginseng root extract - 50 mg, 
Maca extract - 25 mg, Tribulus terrestris extract - 20 mg

hydroxypropil methylcellulose, sorbitols, 
magnesium salts fatty acids, cross-linked 

sodium, carboxymetylcellulose, silicon 
dioxide, titanium dioxide, polyethylene 

glycol, polyvinylpyrrolidone, acacia gum, 
patent blue

Colfarm S.A Polşa 05.11.2018 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş V-QR (tablet №6) adlı məhsul  kişilərə cinsi 
zəiflik zamanı tövsiyə olunan preparat  olub, öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki,məhsulun tərkibində olan 
Dəmirtikan (Tribulus terrestis) bitkisi  bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin  

tərkibində istifadə üçün qadağan olunan  bitkilərinin siyahısına daxildir.

V-QR tablet (6x1) L-arginine - 150 mg, coffee extract - 50 mg, Ginseng root extract - 50 mg, 
Maca extract - 25 mg, Tribulus terrestris extract - 20 mg

hydroxypropil methylcellulose, sorbitols, 
magnesium salts fatty acids, cross-linked 

sodium, carboxymetylcellulose, silicon 
dioxide, titanium dioxide, polyethylene 

glycol, polyvinylpyrrolidone, acacia gum, 
patent blue

Colfarm S.A Polşa 15.10.2018 Mənfi

Ekspertizaya təqdim olunmuş V-QR (tablet №6) adlı məhsul  kişilərə cinsi 
zəiflik zamanı tövsiyə olunan preparat  olub, öz tərkibi və istifadə 

qaydalarına görə dərman vasitəsidir. Belə ki,məhsulun tərkibində olan 
Dəmirtikan (Tribulus terrestis) bitkisi  qidaya bioloji aktiv əlavələrin 

tərkibində istifadə üçün qadağan olunan  bitkilərinin siyahısına daxildir.

Waxy Maize Starch Natural toz 2000q Waxy Maize Starch 2000 g Qeyd edilməyib İronMaxx Nutrition 
GmbH Almaniya 28.01.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Waxy Maize Starch Natural  (toz, 200 q) 
adlı məhsul idmançılar üçün qida rasionu zənginləşdirmək məqsədi ilə 
tövsiyə olunan xüsusi qida olub, tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən 

dərman vasitəsi deyil.Qeyd:qablaşma üzərində  xarici dildə olan yazıların 
Azərbaycan dilində də qeyd edilməsi zəruridir.

Weight Gainer Blend 
Chocolate Smooth

toz 2.5 kq Oat flour – 31.5 %, Gluten Free Oat flour - 31.5 %, Whey Protein 
Concentrate (Milk, Emulsifier Soy Lecithin) – 19 %, Milk Protein 

Concentrate – 9.1 %

Maltodextrin, Cocoa Powder, Triacetin, 
Gum Acacia, Flavouring Substances, 

Natural Flavouring Substances, 
Sucralose

Myprotein (a The 
Hut Group 
company)

İngiltərə 23.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Weight Gainer Blend Chocolate Smooth (toz 2.5 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.



Wellness Natural Balance 
Soup Tomato & Basil 

(Wellness Natural Balans Sup 
Tomat və Reyhan)

toz 420 q

Pea protein – 18.1%, Soya protein – 17.9%, Tomato powder - 17.9%, 
Fructose – 16.2%, Maize starch – 12.4%, Salt – 5.4%, Potato protein – 
2.5%, Fibre (inulin) – 1.7%, Rape seed oil – 1.4%, Dried Basil – 0.4%, 

Black pepper – 0.175%.

Tomato-Basil flavour, Citric acid, Colour 
(Paprika extract)

Atlantic Multipower 
Germany 

GmbH&Co.OHG
Almaniya 07.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Wellness Natural Balance Soup Tomato & 
Basil (toz 420q) adlı məhsul protein, qida lifləri və doymamış yağ turşuları 

ilə zəngin olan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin 
gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının yuxarı yol verilən həddini 

aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: Qablaşma üzərində olan informasiyalar xarici dil ilə yanaşı 
Azərbaycan dilində də olmalıdır, məhsulun istifadə yaş həddinin 

göstərilməsi zəruridir (14 yaşdan yuxarı və ya böyüklər).

Whey Gold toz (Vey qold) toz 2.27 kg Protein Blend (Whey Protein Concentrate, Hydrolyzed Whey Protein 
Isolate and Whey Protein Isolate) 75.380 %

Waxy Maize, Vanilla Flavor, Acesulfame-
K, Sucralose Ultimate Nutrition ABŞ 24.09.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsulun tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 
aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim 

olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası 
nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə qaydasına görə 

dərman vasitəsi deyil.

Whey Protein Complex 100 % 
(Vhey Protein Complex) toz 2.27 kg

protein-mix (ultrafiltrated whey protein concentrate WPC (from milk) - 
27,51 g (78,6 %), whey protein isolate WPI-CFM (from milk) - 5,215 g 

(14,9%)

flavourings, medium-chain triglycerides 
oil, fructose, malic acid, citric acid, 

sodium citrates, malic acid, gum arabic, 
xanthan gum, sodium carboxy methyl 
cellulose, acesulfame K, sucralose, 

cyclamates (for cookies cream 
chocolate, strawberry and vanilla 

flavours), lecithins (from soy), carmines 
(for strawberry flavour), E 150c (for 

cookies cream and chocolate flavour)

Olimp Laboratories 
Sp. z.o.o Polşa 25.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Whey Protein Complex 100 % (Vhey 
Protein Complex) 2,27 kg adlı məhsulun tərkibində olan təsiredici 

maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 
aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim 

olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası 
nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə qaydasına görə 

dərman vasitəsi deyil

Whey Protein Complex 100 % 
(Vhey Protein Complex) toz 700 g

protein-mix (ultrafiltrated whey protein concentrate WPC (from milk) - 
27,51 g (78,6 %), whey protein isolate WPI-CFM (from milk) - 5,215 g 

(14,9%)

flavourings, medium-chain triglycerides 
oil, fructose, malic acid, citric acid, 

sodium citrates, malic acid, gum arabic, 
xanthan gum, sodium carboxy methyl 
cellulose, acesulfame K, sucralose, 

cyclamates (for cookies cream 
chocolate, strawberry and vanilla 

flavours), lecithins (from soy), carmines 
(for strawberry flavour), E 150c (for 

cookies cream and chocolate flavour)

Olimp Laboratories 
Sp. z.o.o Polşa 12.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Whey Protein Complex 100 % (Vhey 
Protein Complex) 700 g adlı məhsulun tərkibində olan təsiredici 

maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 
aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim 

olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası 
nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə qaydasına görə 

dərman vasitəsi deyil.

Whey Protein Complex 100% 
vanilla flavour

toz 700 q Protein-mix (ultrafiltrated whey protein concentrate WPC (from milk), Whey 
protein isolate WPI-CFM (from milk) – 33.25 g

Acesulfame K, Sucralose, Cyclamates, 
Flavourings, Medium-chain triglycerides 

oil, Fructose, Malic acid, Citric acid, 
Sodium citrates, Gum arabic, Xanthan 
gum, Sodium carboxy methyl cellulose, 
Lecithins, Salt, Carotenes, Carmines, 

Riboflavins, E 150c, E133

Olimp Laboratories 
Sp. z.o.o

Polşa 24.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Whey Protein Complex 100% vanilla flavour (toz 700 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.

Whitenesse Glutathione 1200 
for face & body

yerli istifadə 
üçün məhlul 10 ml Glutathione 12%, Ascorbic acid 5%, Soluble collagen 0.03 % Aqua, Sodium hidroxide Etternity 

Dermal,S.L İspaniya 30.08.2018 Müsbət
Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsul üz  və bədən dərisi üçün ağardıcı 

yerli istifadə olunan kosmetoloji vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə 
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil

Witamilki(Vitamilki) damcı 5 ml

Liofilizə olunmuş bakteriyalar(Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus 
casei, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium breve,Lactobacillus 

plantarum,  Bifidobacteriumbifidum, Bifidobacterium longum, Lactobacillus 
helveticus, Lactococcuslactis, Streptococcus thermophilus.)-5x10 CFU

stabilizator:yağ turşularının mono və 
diqlisiridləri Colfarm S.A Polşa 14.03.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Witamilki/Vitamilki(daxilə qəbul üçün 

məhlul-damcı, 5 ml) adlı məhsul südəmər və kiçik  uşaqlarda həzm 
prosesini 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:İstifadə üzrə təlimatda"Tərkibində hər hansı komponentə qarşı 
yüksək həssaslıq" mətnli "əks göstərişlər bəndini əlavə etmək."Digər 

məlumatlar bəndinə" Xəstəliklər zamanı həkimlə məsləhətləşmək 
zəruridir" yazısını əlavə etmək

Womens Midlife Ease Tablet 1 Pomegranate fruit 5:1 concentrate (Punica granatum) - 150 mg, LinumLife 
Flax (standardized to 20% lignans as SDG) - 120 mg, Chaste berry (Vitex 
agnus-castus fructus) fruits dried powder - 180 mg, Dong Quai (Angelica 
sinensis) root powder - 200 mg, Licorice (Glycyrrhiza glabra) root 3:1 soft 
extract - 200 mg, Bupleurum (Bupleurum aureum) root powder - 200 mg

Gum arabic, Micronized cellulose, 
Maltodextrin

Vega İlaç Koz.Gida 
İmalat 

San.Tic.Ltd.Şti

Türkiyə 17.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Womens Midlife Ease (tabletl № 60) 

adlı məhsul qadın sağlamlığını qorumaq məqsədilə tövsiyə olunan 
BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik 

dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi 

və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda köməkçi maddələrin Azərbaycan dilində tərcüməsi ilə yanaşı 
beynəlxalq elmi adlarının da (rəyə uyğun olaraq) qeyd edilməsi və “Nar 
ekstraktı” yazısının “Nar konsentratı” yazısı ilə əvəz edilm əsi zəruridir.





Xitozan tablet (20x5) Xitozan-265 mq. Vitamin C-8.75 mq

croscarmellose sodium, calcium stearate 
or magnesium stearate, colloidal silicon 

dioxide, cellulose microcyistalline, lemon 
acid, polisorbate - 80, hydroxypropyl 

cellulose

Evalar QSC Rusiya 25.10.2018 Müsbət

 Ekspertizaya təqdim olunmuş Xitozan (tablet №100) adlı məhsul 
xolesterin səviyyəsinin azalmasına, bağırsaq mikroflorasının 

tənzimlənməsinə, çəkinin azaldılmasına kömək edən BFMQƏ olub, 
tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın 
yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. 

Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun 
nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və 

istifadə göstərişinə əsasən dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İdxal zamanı məhsulun üzərində olan informasiyaların Azərbaycan 
dilində də olması zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa bu seriya üçün 
stiker istifadə oluna bilər .Nəzərinizə çatdıraq ki, «xitozan» maddəsinin 
gündəlik maksimum icazə verilən qəbul dozası 1000 mq-dır və buna 

əsasən adı çəkilən məhsulda 1 tableti gündə 3 dəfədən artıq qəbul etmək 
olmaz. Deyillənləri nəzərə alaraq məhsulun istifadə qaydasına düzəliş 
edilməsi, istifadə olunmuş stikerdəki məlumatların orginal qablaşmaya 
uyğun olaraq tam tərcümə olunması zəruridir (“dərman vasitəsi deyil” 

ifadəsinin və “əks göstərişlər” bölm əsinin əlavə olunm ası daxil olm aqla).

X-nom məhlul 50 ml Vitamin D - 12000 IU, Vitamin A - 9000 IU Sunflower oil, Natural aromatisator Alisa İlaç Qida  
Kozmetik San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 14.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən X-nom (məhlul 50 ml) adlı məhsul A və D vitaminlərinin 

əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan 
inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 
aşmır və öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərman vasitəsi deyil.

Xoledocvin Tablet 15 x 2

Boswellia gumresin ((Boswellia serrata Roxb. ex Colebr.) d.e. std. 65% 
boswellic acids) - 125 mg, Fennel seeds ((Foeniculum vulgare Mill. var. 

dulce D.C.) d.e. std. 0,9% essential oils) - 75 mg, Grapefruit seeds ((Citrus 
x paradise MACFAD) d.e. std. 50% bioflavonoids) - 70 mg, Pumpkin seeds 

((Cucurbita maxima Duchesne) d.e. std. Drug/Extract 4:1) - 75 mg, 
Cinnamon leaf ((Cinnamomum zeylanicum Blume) essential oil) - 12,5 mg

Vegetable magnesium stearate, Silica, 
Glazing agents, Acetylated starch, Talc, 
Titanium dioxide, Shellac, Ammonium 
hydroxide, Glycerol, Microcrystalline 

cellulose

Gricar Chemical 
SRL İtaliya 19.02.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Xoledocvin (tablet №30) adlı məhsul həzm 
sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə görə 
dərman vasitəsi deyil. Qeyd: istifadə qaydasında istifadə yaş həddinin 

göstərilməsi (14 yaşdan yuxarı) zəruri hesab olunur

Xoleqon Tablet
Populus tremula extract - 100 mg, Helicrysum arenarium flos extract - 50 

mg, Valeriana officinalis root extract - 50 mg, Mentha piperita leaf extract - 
50 mg, Achillea millefolium  herba extract - 12.5 mg

Microcrystalline cellulose, Starch, 
Hydroxypropylmethylcellulose, 
Maltodextrin, Titanium dioxide, 

Polyethylenedioxide, Iron oxide (yellow)

Artlayf Rusiya 18.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Xoleqon (tablet, №90) adlı məhsul qaraciyər 
və  öd yolları xəstəliklərinin müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 

dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə 

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd1: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatın “Bioloji 
fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası” 6-cı 

bəndinə uyğun tərtib edilm əsi zəruiridir. 

Qeyd2:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda və stikerdə 
qeyd edilmiş bitki mənşəli inqredientlərin tərcüməsinin bir daha nəzərdən 

keçirilməsi zəruridir.

Xoleqon Tablet
Populus tremula extract - 100 mg, Helicrysum arenarium flos extract - 50 

mg, Valeriana officinalis root extract - 50 mg, Mentha piperita leaf extract - 
50 mg, Achillea millefolium  herba extract - 12.5 mg

Microcrystalline cellulose, Starch, 
Hydroxypropylmethylcellulose, 
Maltodextrin, Titanium dioxide, 

Polyethylenedioxide, Iron oxide (yellow)

Artlayf Rusiya 18.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Xoleqon (tablet, №90) adlı məhsul qaraciyər 
və  öd yolları xəstəliklərinin müalicəsində köməkçi vasitə kimi tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 

dozaları onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən 
edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə 

görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd1: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatın “Bioloji 
fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi Qaydası” 6-cı 

bəndinə uyğun tərtib edilm əsi zəruiridir. 

Qeyd2:Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda və stikerdə 
qeyd edilmiş bitki mənşəli inqredientlərin tərcüməsinin bir daha nəzərdən 

keçirilməsi zəruridir.

Xolin Aktiv tablet
Pivə mayası avtolizatları 275 mq, E vitamini 0.6 mq, B1 vitamini 0.08 mq, 
B2 vitamini  0.1 mq, B6 vitamini 0.14 mq, B9 vitamini 0.014 mq, niasin 1.4 

mq, biotin 0.003 mq, maqnezium 30 mq

kalsium stearat, mikrosellüloza, nişasta, 
maltodekstrin Evroplus Ukrayna 04.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Xolin aktiv məhsulu tərkib və istifadə 
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində 

olan təsiredici inqredientlərin gündəlik dozaları istehlakın yol verilən 
maximal istifadə həddini aşm ır.

Xonda kapsul 2 chondroitin sulfate sodium - 100 mg, glucosamine hydrochloride - 100 mg, 
Arctium (Atpıtrağı ekstraktı) - 23 mg, Salix alba (Ağ söyüd) - 25 mg

calcium stearate, colloidal silicon 
dioxide, cellulose microcyistalline Evalar QSC Rusiya 29.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Xonda  (kapsul №30) adlı məhsul 
oynaqların və onurğanın qığırdaq toxumasının təbii şəkildə yenilənməsinə, 

oynaqların hərəkətliliyinin və elastikliyinin yaxşılaşdırılmasına köməklik 
göstərən BFMQƏ olub,  tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik 

dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini aşmır və profilaktik 
məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim olunmuş sənədlər 
və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul 

öz tərkibinə və istifadəgöstərişlərinə əsasən dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:  İdxal zamanı məhsulun üzərində olan informasiyaların Azərbaycan 
dilində də olması zəruridir. Məhsul istehsal olunmuşdursa bu seriya üçün 
stiker istifadə oluna bilər. İstifadə olunmuş stikerdəki məlumatların orginal 
qablaşmaya uyğun olaraq tam tərcümə olunması zəruridir (“bioloji fəallığa 

malik qida əlavəsi”, “dərman vasitəsi deyil” ifadələrinin “əks göstərişlər” 
bölməsinin əlavə olunm ası daxil olm aqla).

Xonda krem 50 qr

Xondroitin sulfat 2-5%, Qlukozamin hidroxlorid 2.5%, Hialuron turşusu 0.01-
0.1%, donuz yağı 3.5-5%, soya yağı 2.5-3.5%, qliserin 2-3%, qliserin 
monostearat 3.5-4.5%, stearin turşusu 3.5-4.5%, trietanolamin 1-2%, 

emulqator T-8 0.5-2%, konservant 0.1-1%, karbopol 0.5-1.5%, tizol 0.5%, 
rozmarinin efir yağı 0.1-0.3%, təmizlənmiş su

Ayrıca qeyd edilməyib Evalar QSC Rusiya 25.10.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən XONDA( krem, 50 qr)  adlı məhsul  
dayaq- hərəkət sisteminin fəaliyyətində yaranan problemlər zamanı  

köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan  tibbi vasitə olub, tərkibi ilə istifadə 
göstərişlərinə əsasən  dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda məhsulun BFMQƏ-ə aid olmaması haqqında 
məlumatın ləğv edilməsi zəruridir. Belə ki, BFMQƏ-lər yalnız qida 

rasionunu zənginləşdirmək məqsədi ilə və yalnız "per os" yolu ilə qəbul 
edilə bilər.



XondroAS Kapsul

Qlükozamin sulfat (Glucosamini sulfatis) 490 mq,Xondroitin sulfat 
(Chondroitini sulfatis) 290 mq,MSM (Methylsulfonylmethane) 200 

mq,Kollagen II tip (Typ II Collagen) 25 mq,Hialuron turşusu (Acidum 
Hyaluronic) 5 mq.

jelatin 
Akson İlaç ve Tıb. 

Ürünler 
San.Tic.Ltd.Şti

Türkiyə 31.01.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasənXondroAS (kapsul  N 60)  adlı məhsul 

sümük və qığırdaq toxumasının sağlamlığını qorumaq üçün  tövsiyə 
olunan BFMQƏ olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin 

gündəlik dozaları, onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı 
müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul 

öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatda "İstifadə qaydası" bəndində "böyüklər" 
sözünü artırmaq zəruridir.

X-Tend Tablet 1 Zinc (oxide) - 25 mg, Tongkat Ali Root Powder (Eurycoma longifolia) - 250 
mg, Maca Root (0.6% extract) - 125 mg, L-Arginine HCI - 250 mg, Panax 

ginseng Root Extract - 33.75 mg, Eleutherococcus senticosus Root Powder 
- 33.75 mg, Proprietary Blend (Consisting of: Sarsaparilla Root Powder, 
Pumpkin Seed Powder, Muira Puama Bark (4:1 extract), Oat Straw (5:1 

Extract), Stinging Nettle Leaf (5:1 extract), Cayenne Pepper (40M HU/G), 
Astragalus Root (4:1 extract), Licorice Root (4:1 extract), Catuaba Bark 

Powder, Tribulus Terrestris Powder, Orchic Powder, Boron 5% (aminoacid 
chelate) and Oyster 4:1 Extract) - 419 mg

Microcrystalline  Cellulose, Vegetable 
Stearic Acid, Calcium Carbonate, 
Vegetable Magnesium Stearate, 

Croscarmellose Sodium, Hydropropyl 
Methylcellulose and Silicon Dioxide

Vitalabs, İNC ABŞ 22.01.2020 Mənfi Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən X-Tend (tablet, №60) adlı məhsul 

kişilərdə cinsi zəifliyi aradan qaldırmaq və reproduktiv funksiyanı  artırmaq 
üçün tövsiyə olunan preparat olub öz tərkibi və istifadə qaydalarına görə 

dərm an vasitəsidir.

 Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin Farmakoloji və 
Farmakopeya Ekspert Şurası tərəfindən 24.01.14-cü il tarixində təsdiq 
olunmuş “Təbii mənşəli preparatların dərman vasitələrinə aid olmasını 

müəyyənləşdirmək məqsədilə ekspertizasının aparılmasına dair metodiki 
tövsiyələr”-in tələblərinə əsasən məhsulun tərkibində olan Tribulus 
Terrestris Powder  inqredienti Tribulus L. cinsinə aid , BFMQƏ-lərin 

tərkibində istifadə üçün qadağan olunan bitkilərin siyahısına daxil olan və  
yalnız dərman vasitələrinin tərkibində istifadə oluna bilən bitkidən 

alınmışdır . 

Xtrazex (Xtrazeks) tablet 1

L-carnitine tartrate 0.2 g, Yohimbe bark extract 0.06 g, Peruvian maca root 
extract 0.033 g, Muira puama bark extract 0.033 g, Grapefruit flavor 0.02 g, 

Ginseng root extract 10% 0.02 g, L-leucine 0.01 g, Zinc sulfate 
monohydrate 0.01 g, Nicotinamide 0.009 g, Pyridoxine hydrochloride 0.001 

g

Citric acid, sodium bicarbonate, 
maltodextrin,polyethylene glycol, 

sucralose sweetener
Hendel Rusiya 26.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Xtrazex (tablet, N10) adlı məhsul kişilərdə 
potensiyanı artırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə 
göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun tərkibində 

olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi 
qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan 

yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda "Dərman 
vasitəsi deyildir", "Xəstəliklərin müalicəsi məqsədilə istifadə edilə bilməz", 
"Tövsiyə edilən sutkalıq dozanı keçməyin", "BFMQƏ normal qidalanmanı 
əvəz etmir", "Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın" terminlərinin qeyd 

edilməs və "Bioloji aktiv əlavə" yazısının "Bioloji fəallığa malik qida 
əlavəsi" yazısı əvəz olunması zəruridir.

Xtrazex For Men / Xtrazex 
Kişilər üçün

Fışıldayan 
tablet

1 L - carnitine tartrate - 0.218 g, Lepidium meyenii root extract - 0.033 g, 
Muira puama root extract - 0.033 g, Panax ginseng root extract - 0.025 g, L 

- leucine - 0.016 g, Zinc sulfate monohydrate - 0.011 g, Nicotinamide - 
0.009 g, Pyridoxine hydrochloride - 0.001 g

Citric acid, Sodium hydrogen carbonate, 
Maltodextrin, Polyethylene glycol, 

Grapefruit flavor, Sucralose sweetener

Global Healthcare 
LLC. (Hendel LLC 

üçün)

Rusiya 28.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Xtrazex For Men / Xtrazex Kişilər üçün (tablet, №10) 
adlı məhsul kişilərdə potensiyanı artırmaq üçün tövsiyə olunan BFMQƏ 

olub, onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 
birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və 

istifadə qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd:Qablaşma və Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə 
təlimatda məhsulun tərkibində olan komponentlərin beynəlxalq elmi 

adlarının qeyd edilməsi zəruridir.

Xtrime Amino tab tablet No. 330

Premium Whey Protin Concentrate 1872.99 g, L-isoleucine 294 mg, L-
valine 279 mg, L-lysine 431 mg, L-threonine 314 mg, L-methionine 97 mg, 

L-phenylalanine 142 mg, L-tryptophan 88 mg, L-arginine 118 mg, L-aspartic 
acid 244 mg, L-cystine/cysteine 75 m g, L-alanine 232 m g, L-glutam ic acid 

841 mg, L-glycine 105 mg, L-Histidine 88 mg, L-proline 297 mg, L-serine 
245 mg, L-tyrosine 122 mg

Microcrystalline cellulose, Natural and 
Artificial flavors, Soy lecithin, 

Maltodextrin, Sucralose, Acesulfame 
potassium, Neotame

Ultimate Nutrition ABŞ 24.09.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş məhsulun tərkibində olan təsiredici 
maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən həddini 
aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq təqdim 

olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası 
nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə qaydasına görə 

dərman vasitəsi deyil.

Yodofol tablet 2
Potassium iodide (corresponding to 150 mcg iodine) - 200 mcg, Folic acid 

(vitamin B9) -  400 mcg 
Lactose monohydrate, Microcrystalline 
cellulose, Silicon acid, Glucose, Talc, 

Magnesium stearate
Kendi LTD Bolqarıstan 20.11.2018 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən YODOFOL(tablet  N 60) adlı  məhsul 

yod və fol turşusunun əlavə mənbəyi  kimi tövsiyə olunan BFMQƏ 
olub,onun tərkibində olan inqrediyentlərin dozaları gündəlik istehlakın 

yuxarı yol verilən həddini aşm ır. 

QEYD:İstifadə üzrə təlimatda "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" və 
"Dərman vasitəsi deyil" yazılarının əlavə olunması; "farmakololoji 

xüsusiyyətləri" və "farmakoterapevtik qrup" bəndlərinin ləğv olunması 
zəruridir. B elə ki, B FM Q Ə- lər bu xüsusiyyətlərə malik olmur. 

İkincili qablaşmanın üzərində məhsul haqqında əsas informasiyanın   
Azərbaycan dilindəolması zəruridir.

Yoo Go  qaragilə marmelad 90 gr

Fruktoza 40 %, su 29.24 %, jelatin 12 %, qatılaşdırılmış qaragilə şirəsi 10 
%, nişasta patkası 6.6 %, limon turşusu 1.1 %, Qaragilə meyvələrinin 

ekstraktı 0.34 %, təbii 
aromatizator "Qaragilə" 0.34 %, Capol 3073A 0.2%, Emulsifayn 1000 0.2 

%, Natrium benzoat 0.06 %, Kalium sorbat 0.06 %

Ayrıca qeyd edilməyib
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 22.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Yoo Go qaragilə adlı məhsul antosianların 
əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun tərkibində 
olan inqredientlər gündəlik istehlakın yol verilən maximal istifadə həddini 

aşmır.
Qeyd:Qablaşdırma üzərində "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" və 

"Dərman vasitəsi deyildir"terminlərinin yazılması zəruridir.

Yoo Go kalsium+vitamin D3 marmelad 90 gr

Fruktoza 37.4 %, su 28.16 %, jelatin 11 %, qatılaşdırılmış alma şirəsi 10 %, 
nişasta patkası 6.2 %, Trikalsium fosfat 6 %, limon turşusu 0.5 %, Capol 

3073A 0.2 %, Emulsifayn 1000 0.2 %, vanil ekstraktı 0.2 %, Natrium 
benzoat 0.06 %, Kalium sorbat 0.06 %, Vitamin D3 0.017 %

Ayrıca qeyd edilməyib
Laboratoriya 

sovremennogo 
zdorovya

Rusiya 19.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Yoo Go kalsium+vitamin D3 adlı məhsul 
kalsium və D vitamininin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, 
məhsulun tərkibində olan inqredientlər gündəlik istehlakın yol verilən 

maximal istifadə həddini aşm ır.

Qeyd:Qablaşdırma üzərində "Bioloji fəallığa malik qida əlavəsi" və 
"Dərman vasitəsi deyildir"terminlərinin yazılması zəruridir.



Yoximbe kapsul (15x2) Yohimbine hydrochloride - 4,5 mg (Yoximbe extract - 70 mg), ginseng 
extract - 10 mg, Zinc oxide - 20 mg,

calcium stearate or magnesium stearate, 
colloidal silicon dioxide, cellulose 

microcyistalline
Evalar QSC Rusiya 23.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Yoximbe (kapsul №30) adlı məhsul cinsi 
fəallığın dəstəklənməsinə kömək edən BFMQƏ olub, tərkibində olan 

təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol verilən 
həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq 

təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizası 
nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə qaydasına görə 

dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: İstifadə üzrə təlimatın originala uyğun olaraq tərcümə olunması 
zəruridir.

Zarim Gel 40 ml Nanə yağı (M entha piperita oil)	- 0.000375 g, Q ara zirə toxum larının yağı 

(Nigella sativa seed oil) -  0.00025 g, Qərənfil yağı (Caryophylli floris 
aetheroleum) - 0.00025 g, Dazıotu yağı (Hypericum perforatum oil) Adi 

günəbaxan tumlarının yağı (Helianthus annuus seed oil) Dazıotu 
çiçəklərinin ekstraktı (Hypericum perforatum flower extract)-0.00025q, 

Kəklikotu otunun cövhəri (Thymi herbae tinctura) -  0.000125 g, Askorbin 
turşusu (Ascorbic acid) -  0.000125 g, Salisil turşusu (Salicylic acid) -  

0.0000625 g, Allantoin - 0.00005 g 

Qliserin (Glycerin), Su (Aqua), Natrium 
benzoat (Sodium benzoate), Disodium 
EDTS (Disodium EDTA), Poloksamer 

407 (Poloxamer 407) 

Esensa d.o.o Serbiya 10.01.2020 Mənfi Ekspertizaya təqdim olunmuş  Zarim (gel 40 ml) adlı məhsul daxili və 
xarici babasil, anal çatların müalicəsində tövsiyə olunan məhsul olub, 

tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən  dərman vasitəsidir. Belə ki, adı 
göstərilən çoxkomponentli preparatın tərkibində olan təsiredici maddələr  
birbaşa terapevtik təsir göstərir və məhsulun tibbi vasitə olmasına əsas 
göstərən heç bir təsdiqedici sənəd təqdim olunmamışdır (eyni zamanda 

məhsulun tərkibinə daxil olan inqredientlərin rektal gel kimi tibbi vasitədə 
istifadəsinə dair heç bir məlumat aşkarlanmamışdır, salisil turşusunun 
yalnız kosmetik vasitə kimi istifadə olunmasına icazə verilir), original 

istifadə üzrə təlimatda da məhsulun müalicə xüsusiyyəti haqda məlumat 
mövcuddur. 

Zefol A Kapsul 2 x 15 Folic acid ( Pteroylglutamic acid ) - 400 mcg Magnesium stearate, Fibrex, Gelatine
Solepharm  

Pharmaceuticals 
Ltd

Latviya 07.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Zefol-A (kapsul № 30) adlı məhsul fol 
turşusunun əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkibində 
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların gündəlik istehlakının 

yuxarı yol verilən həddini aşmır və tərkib ilə istifadə göstərişinə görə 
dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib edilmiş istifadə üzrə təlimatda 
“Xəstəliklərin müalicəsi məqsədi ilə istifadə edilə bilməz",“Tövsiyə edilən 

sutkalıq dozanı keçməyin”, “BFMQƏ normal qidalanmanı əvəz 
etmir”,“Hamiləlik və laktasiya dövründə, xəstəlik və ya dərman istifadəsi 

zamanı həkim lə m əsləhətləşin”.

yazılarının qeyd edilməsi zəruridir.
Zekamin+ Damcı 30 ml L-arginine - 0.5 mg, L-carnitine - 10 mg, Glycine - 0.5 mg, L-lysine - 2.5 

mg, L-tryptophane - 0.5 mg, L-methionine - 0.8 mg, L-phenylalanine - 0.5 
mg, L-valine - 0.5 mg, L-glutamine - 0.25 mg, Ascorbic acid (eq. to 75 mg 
Vitamin C) - 75 mg, Pyridoxine hydrochloride (eq. to 2 mg Vitamin B6) - 

2.43 mg, Folic acid (eq. to 200 mcg Vitamin B9) - 0.2 mg 

Xanthan gum, Sugar, Sucralose, Orange 
flavor, Potassium sorbate, Sodium 

benzoate, Deionized water

AD Medline Sağlık 
Ürünleri San. Tic. 

Ltd. Şti

Türkiyə 21.01.2020 Müsbət Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin ekspertizasının 
nəticəsinə əsasən Zekamin+ (daxilə qəbul üçün məhlul-damcı, 30 ml) adlı 

məhsul bəzi vitaminlərin 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.

Zinconet C Şərbət 150 ml Vitamin C - 50 mg, Zinc - 10 mg

Deionized water, Sugar, Sorbitol (E 420), 
Orange flavour (S2695-E/01), Potassium 

sorbate (E 202), Macrogol-
Glycerolhydroxystearat, Sodium 

hydroxide (E 524), Sunset yellow (E 110) 

Vefa İlaç San. ve 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 13.03.2019 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Zinconet C (şərbət 150 ml) adlı məhsul 
vitamin C və sinkin 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. 

Zinefol tablet №50 Folic acid - 360 mcg,Vitamin B6 - 2 mg maltodextrin, calcium phosphate, 
magnesium salts

Zeyus Gida 
Takvieleri Karışım 

Ürünleri
Türkiyə 05.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Zinefol tablet №50 adlı məhsulun tərkibində 
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi 

qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan 
yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: istifadə üzrə təlimatda və qablaşmada "12 yaşdan yuxarı " 
ifadəsinin "14 yaşdan yuxarı" ifadəsi ilə əvəz olunması zəruridir.

Zinefol tablet №50 Folic acid - 360 mcg,Vitamin B6 - 2 mg maltodextrin, calcium phosphate, 
magnesium salts

Zeyus Gida 
Takvieleri Karışım 

Ürünleri
Türkiyə 05.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Zinefol tablet №50 adlı məhsulun tərkibində 
olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları onların dərman vasitələri kimi 

qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik terapevtik dozalardan 
yüksək deyil, tərkib və istifadələrinə görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd: istifadə üzrə təlimatda və qablaşmada "12 yaşdan yuxarı " 
ifadəsinin "14 yaşdan yuxarı" ifadəsi ilə əvəz olunması zəruridir.

Zinkit fışıldayan tab fışıldayan 
tablet 2 Zinc sulphate heptahydrate 0.044 g

citric acid, sodium hydrogen carbonate, 
sorbitole, sodium cyclamate, saccharin 

sodium, passion fruit aroma

Worwag Pharma 
GmbH&Co KG Almaniya 26.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Zinkit ( fışıldayan tablet, N 20) adlı məhsul 
sink mineralının əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan BFMQƏ olub, tərkib 
və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.Belə ki, məhsulun 

tərkibində olan inqredientlər gündəlik istehlakın yol verilən maximal 
istifadə həddini aşm ır.

Qeyd: "Qidaya bioloji aktiv əlavə" yazısının "Bioloji fəllığa malik qida 
əlavəsi" yazısı ilə əvəz olunması zəruridir

Zinofen FM N30 kapsul 3 Koenzim Q10 100 mg, L-karnitin 200 mg, L-arginin 150 mg , Magnesium 
100 mg,Vitamin E 30 mg, Vitamin B6 5 mg jelatin, qarğıdalı nişastası

Veqa İlaç Kozmetik 
Qida İmalat 

San.Tic.Ltd Şti
Türkiyə 13.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Zinofen FM (kapsul, N 30) adlı məhsul Amin 
turşu, vitamin və vitaminəbənzər maddələrin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə 

olunan BFMQƏ olub,  tərkib və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 
vasitəsi deyildir.Belə ki, məhsulun tərkibində olan təsiredici inqredientlərin 

gündəlik dozaları istehlakın yol verilən m axim al istifadə həddini  aşm ır.

Qeyd: Azərbaycan dilində tərtib olunmuş istifadə üzrə təlimatda texniki 
səhvlərin aradan qaldırılması tövsiyə olunur.Həmçinin, qablaşdırma 

üzərində “Bioloji fəallığa malik aktiv əlavə” yazısının “Bioloji fəallığa malik 
qida əlavəsi” yazısı ilə əvəz olunm ası zəruridir.

Zishel Rose Forte inyeksiya üçün 
gel 1x1ml Sodium hyaluronate -20 mg/ml, Lidocaine hydrochloride -3 mg/ml Sodium chloride, Water Meditech Co, Ltd Cənubi 

Koreya 12.02.2019 Müsbət

Zishel Rose Forte, inyeksiya üçün gel, 1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş 
şprisdə N1, kosmetoloqiyada üz dərisinin korreksiyası üçün istifadə olunan 

tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə əsasən dərman 
vasitəsi deyil. 

Zishel Rose Mild inyeksiya üçün 
gel 1 ml x 1 Sodium hyaluronate -20 mg/ml , Lidocaine hydrochloride - 3 mg/ml

1,4-Butanediol diglycidyl ether (BDDE), 
Sodium Chloride, Purified Water Meditech Co, Ltd Cənubi 

Koreya 27.02.2019 Müsbət

Zishel Rose Mild, inyeksiya üçün gel, 1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş 
şprisdə N1, adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün 
tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsi deyil.



Zishel Rose Touch inyeksiya üçün 
gel 1 ml x 1 Sodium hyaluronate -20 mg/ml , Lidocaine hydrochloride -3 mg/ml 1,4-Butanediol diglycidyl ether (BDDE), 

Sodium Chloride, Purified Water Meditech Co, Ltd Cənubi 
Koreya 27.02.2019 Müsbət

Zishel Rose Touch, inyeksiya üçün gel, 1 ml, əvvəlcədən doldurulmuş 
şprisdə N1, adlı məhsul kosmetologiyada üz dərisinin korreksiyası üçün 
tövsiyyə olunan tibbi vasitələrə aid olub, tərkibi və istifadə göstərişlərinə 

əsasən dərman vasitəsi deyil.

Zistavit D3 20 ml damcı 20 ml Vitamin D3 - 80000 IU (2 damcıda 400 IU) sunflower oil, vitamin E Triapharma İlaç 
San.Tic.A.Ş Türkiyə 30.10.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Zistavit D3 (məhlul 20 ml) adlı məhsul 
vitamin D-nin əlavə mənbəyi kimi tövsiyə olunan  BFMQƏ olub, tərkibində 

olan təsiredici maddələrin gündəlik dozası gündəlik istehlakın yuxarı yol 
verilən həddini aşmır və profilaktik məqsədilə istifadə olunur. Bunu nəzərə 

alaraq təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin 
ekspertizası nəticələrinə əsasən məhsul öz tərkibinə və istifadə 

göstərişlərinə əsasən dərman vasitəsi deyil.

Z-Relaxo Kapsul
Valerian root extract-100 mg, Passiflora leaf extract-105 mg, Hops flower 
extract-60 mg, lemon balm leaf extract-15 mg, StJohns Wort extract-15 

mg, Magnesium citrate-50 mg, Vitamine B6-2 mg

jelatin kapsul, Mikrokristalik sellüloza, 
Maqnezium stearat

Vefa İlaç San. ve 
Tic. Ltd. Şti Türkiyə 04.02.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Z-Relaxo(kapsul  №30) adlı  məhsul 

MSS- nə sakitləşdirici üçün tövsiyə edilən BFMQƏ, onun tərkibində olan 
təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 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:Qablaşdırmanın üzərində "istifadə qaydaları" bəndində İstifadə üzrə 
təlimata uyğun olaraq "1 kapsuldan gündə iki dəfə və ya 2 kapsul axşam 

yatmazdan əvvəl" korrektə olunsun.

Zural Kids şərbət 150 ml  Vitamin C-30 mg Cranberry juice concentrate-7200 mg, 
fructooligosaccharides (FOS)-156 mg,

Pharmex Rom 
İndustry Rumıniya 27.10.2018

Xitam 
verilən 

müraciətlər
mektub-xitam

Zural kids Şərbət 150ml Mercani şərbəti konsentratı -7200 mq, proantosianidlər-160 mq, FOS-156 
mq, Vitamin C-30 mq

Bitki qliserini, Sorbitol şərbət 70%, 
propilen qlikol, Karboksimetilsellulosa, 
Natrium benzoat, Distilə olunmuş su

Pharmex Rom 
İndustry S.R.L Rumıniya 25.01.2019 Müsbət

Təqdim olunmuş sənədlər və hazır məhsulun nümunəsinin  
ekspertizasının nəticəsinə əsasən Zural kids(şərbət. 150 ml) adlı məhsul  
sidik yollarında duz və sidik yollarının daş xəstəliklərindən sonra ikincili 
infeksiya riskinin azaldılması məqsədilə tövsiyə olunan BFMQƏ olub, 

onun tərkibində olan təsiredici ingredientlərin gündəlik dozaları, onların 
dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən birdəfəlik 

terapevtik dozalardan yüksək deyil və məhsul öz tərkibi və istifadə 
qaydalarına görə dərm an vasitəsi deyil. 

Qeyd:Qablaşdırma və istifadə üzrə təlimatda məhsulu 4 yaşından 
uşaqlara tövsiyə olunması haqqda məlimatın göstərilməsi və bununla 

bağlı bu sənədlərdə müvafiq dəyişikliklər edilməsi zəruridir.

Zvezdoçka şərbət 100 ml
extracts of althea root (Althaea officinalis L. root, (Malvaceae)) - 3,125 g, 
extracts of chamomilla flower (Matricaria chamomilla L. (Compositae)) - 

2,5 g.

saccharose, methyl 
parahydroxybenzoate, purified water. Vetprom AD Bolqarıstan 28.11.2018 Müsbət

Ekspertizaya təqdim olunmuş Zvezdoçka (şərbət 100 ml ) adlı məhsul 
yuxarı tənəffüs yolları xəstəliklərində köməkçi vasitə kimi tövsiyə olunan 

BFMQƏ olub, tərkibində olan təsiredici maddələrin gündəlik dozaları 
onların dərman vasitələri kimi qəbul edilməsi zamanı müəyyən edilən 

birdəfəlik terapevtik dozalardan yüksək deyil, tərkib və istifadə göstərişinə 
görə dərm an vasitəsi deyil.

Qeyd; istifadə qaydasında və əks göstərişlər bölməsində 3 yox 4 yaşdan 
aşağı uşaqlara tövsiyə olunmur yazılması zəruridir.
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