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معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

موضوع: فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز 

سالم علیکم؛

احتراماً، با توجه به اطالعات جدول زیر در خصوص فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیر مجاز خواهشمند است دستور 
فرمائید در صورت مشاهده قلم مذکور در سطح عرضه اقدام قانونی الزم معمول گردد.

مستندات پروانه 
ساخت/کد 
بهداشتی / 

مجوز ورود ( با 
ذکر شماره )

فاقد
تعلیق
ابطال
جعل

مشخصات محصول نام تجاری نام محصول غیر 
مجاز

۱-به استناد نامه شماره 
۱۵۸۹۶/د-۳ مورخ ۹۹/۷/۲۹ 

معاونت غذا و دارو دانشگاه 
علوم پزشکی گیالن مبنی بر 

عدم صدور مجوز برای 
محصول و عدم شناسایی 

شرکت و محصول در نشانی 
ذکر شده

۲-به استناد نامه شماره 
۹/۰۳/۱۴۱۷۵/پ/۹۹/ص  

مورخ ۹۹/۶/۳ معاونت غذا و 
دارو دانشگاه علوم پزشکی 

فارس مبنی بر عدم درج هر 
گونه مجوز بهداشتی بر روی 

محصول 
تصاویر پیوست می باشد. 

فاقد هر گونه 
مجوز بهداشتی 

فاقد  ۱-فاقد مشخصات ماده ۱۱ برچسب 
گذاری از جمله شماره پروانه ساخت،          

بهره برداری، تاریخ تولید و انقضاء، نام 
تولید کننده و ....

۲-درج نشانی گیالن – شرکت صنعتی 
سردار جنگل 

سپتی کارما محلول ضد عفونی 
کننده 

HAND &دست
 SKIN ANTI 

SEPTIC
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۱-به استناد نامه شماره 
۲۰/۸۳۱۷/ص/۹۹ مورخ 
۹۹/۷/۱۳ معاونت غذا و 

داروی البرز مبنی بر عدم 
وجود پروانه فعال در شرکت 

یاد شده
۲-به استناد نامه های شماره 

۱۶/۳۴/۱/۹۹۵۹/پ مورخ 
۹۹/۸/۲۰ و شماره 

۱۶/۳۴/۱/۶۵۹۸/پ مورخ 
۹۹/۶/۳ معاونت غذا و داروی 

همدان مبنی بر احتمال 
تقلبی بودن و عدم درج 

ترکیبات بر روی محصول

۳-به استناد نامه شماره 
۱۱۶۷۸-۹۹ مورخ ۹۹/۸/۱۰ 
معاونت غذا و داروی زاهدان 
مبنی بر اعالم شماره ساخت 
۲۹/۱۰۰۹۶ که متعلق به آرد 

می باشد.
تصاویر پیوست

۲۹/۱۰۰۹۶ جعلی ۱-درج شماره پروانه ساخت ۲۹/۱۰۰۹۶ 
که مربوط به آرد تافتون و لواش غنی شده 

با آهن و اسیدفولیک می باشد.
 ،DERMA PROTECT ۲-درج عبارت

پاک کننده و ضد عفونی کننده، ضد 
باکتری و ضد میکرب

۳-درج نشانی: مالرد،خ دکتر حسابی ، 
قطعه ۷۶۳ ، تولید شده در البراتوار اکسون 

به سفارش پارس بنام سازه خرسند 
۴-درج پروانه بهره برداری ۸۵۵

۵-در حجم های مختلف

 نانوزیت
NANOZIT

محلول ضد عفونی 
کننده دست

ANTI 
BACTERIAL 

HAND CLEAN

تبصره ۱ : قابل ذکر است این اطالع رسانی شامل نام تجاری با دیکته باال بوده و مواردی که دارای پیشوند یا پسوند از این نام های 
تجاری می باشند را مشمول نمی باشند و بایستی در صورت لزوم مورد بررسی قرار گیرد. 

تبصره ۲:ضمناً خواهشمند است جهت ادامه روند اطالع رسانی محصوالت غیر مجاز، نمونه های قابل مشاهده در سطح عرضه به 
این اداره کل ارسال گردد.  

تبصره ۳ : در صورت مشاهده هر یک از محصوالت فوق باید برچسب اصالت، کنترلهای الزم در سامانه ttac انجام پذیرد.

 تصاویر پیوست می باشد.
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