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معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشورموضوع: 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 
بهداشت
ی / 

مجوز 
ورود ( با 

ذکر 
شماره )

فاقد
تعلیق
ابطال
جعل

مشخصات محصول نام تجاری نام محصول 
غیر مجاز

۱-به استناد رونوشت نامه 
شماره ۹۹/۹۷/ص۲/غ 

مورخ ۹۹/۱/۳ معاونت غذا 
و دارو اراک مبنی بر غیر 

مجاز بودن فرآورده 

۲- عدم ثبت محصول در 
سیستم آمار این اداره کل

 (عکس ها جهت راهنمایی 
پیوست می باشد)

فاقد 
هرگونه 
پروانه 

بهداشتی 

فاقد هرگونه پروانه 
بهداشتی

فاقد پروانه ساخت و سایر  -۱
مشخصات ماده ۱۱ قانون 
مواد خوراکی،آشامیدنی، 

آرایشی و بهداشتی
درج عبارت ساخت ایران -۲

درج آدرس: اراک، شهرک  -۳
صنعتی ۱۵

ETUO

۱-ژل 
ضدعفونی 

کننده دست و 
صورت

با عصاره برگ 
آلوئه ورا 

(ویروس کش 
و میکروب 

کش) 
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۱- به استناد نامه شماره 
۶۲/غ/ص/۹۹ مورخ 

۹۹/۱/۱۱ معاونت غذا و 
دارو ایرانشهر مبنی بر عدم 
وجود واحد تولیدی زاگرس 

الکل شیراز طی استعالم 
انجام شده از معاونت غذا و 

دارو شیراز  
  ۲- عدم ثبت محصول در 
سیستم آمار این اداره کل 
(عکس ها جهت راهنمایی 

پیوست می باشد)

فاقد 
هرگونه 
پروانه 
بهداشتی

فاقد هرگونه پروانه 
بهداشتی

فاقد پروانه ساخت و سایر  -۱
مشخصات ماده ۱۱ قانون 
مواد خوراکی،آشامیدنی، 

آرایشی و بهداشتی 
درج آدرس: شیراز، شهرک  -۲
صنعتی بزرگ بعد از میدان 

صنعت پالک ۵۷
تاریخ تولید ۹۸/۹ و تاریخ  -۳
انقضاء : سه سال پس از 

تولید
تولید شده در شرکت زاگرس  -۴

الکل شیراز
۱۲۰ ML  حجم -۵

ZAGROS

۲- ژل 
ضدعفونی 
کننده دست

۱- به استناد نامه شماره 
۶۲/غ/ص/۹۹ مورخ 

۹۹/۱/۱۱ معاونت غذا و 
دارو ایرانشهر مبنی بر غیر 

مجاز بودن فرآورده 
 

۲- عدم ثبت محصول در 
سیستم آمار این اداره کل

(عکس ها جهت راهنمایی 
پیوست می باشد)

فاقد هر 
گونه 
پروانه 
بهداشتی

فاقد هر گونه 
پروانه بهداشتی

۱- فاقد پروانه ساخت و سایر 
مشخصات ماده ۱۱ قانون 
مواد خوراکی،آشامیدنی، 

آرایشی و بهداشتی  Elevin
Plus

۳-ژل ضد 
عفونی کننده 
دست و پوست

۱- به استناد نامه شماره 
۴۰۰۸۵۲۷ مورخ 

۹۸/۱۲/۲۸ معاونت غذا و 
دارو البرز مبنی بر اینکه 

پروانه ساخت موقت صادره 
به شماره ۵۶/۲۴۸۶۳ 
مربوط به محلول ضد 

عفونی کننده دست الکلی 
متعلق به شرکت بهشت 
کیمیا بوده و شرکت 

مذکور مجوزی جهت 
استفاده و یا درج عنوان 

فاقد 
هرگونه 
پروانه 
بهداشتی

فاقد مجوز جهت 
استفاده و یا درج 
عنوان نانو سیلور 

بر روی فرآورده

۱-درج عبارت حاوی نانو سیلور
درج شماره پروانه ساخت  -۲

 ۵۶/۲۴۸۶۳
درج ادعاهایی از جمله: بهره  -۳

گیری از تکنولوژی نانو سیلور 
و جهت از بین بردن ویروس 

ها و باکتری و کرونا
۴۰۰ml در حجم -۴

BK

۴- محلول ضد 
عفونی کننده 
دست حاوی 
نانو سیلور
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نانو سیلور بر روی 
محصول ندارد.

(عکس ها جهت راهنمایی 
پیوست می باشد)

۱- به استناد نامه شماره 
۲۸/۵۳/۲۹۳۹۷۱ مورخ 

۹۸/۱۲/۲۹ معاونت غذا و 
دارو قزوین مبنی بر ابطال 
پروانه ساخت مربوط به 
فرآورده ژل پاک کننده 

دست با نام تجاری کارمیلو 
به دلیل تولید محصول 

مغایر با فرموالسیون پروانه 
ساخت مربوطه و همچنین 
جوابیه آزمایشگاه کنترل 

کیفی مبنی بر اینکه میزان 
الکل اتیلیک تولیدات ۲۰ و 
۲۴ اسفند ۹۸ بسیار کمتر 

از حد مجاز بوده و 
همچنین وجود درصد 

باالی متانول در فرآورده ها

(عکس ها و نتایج 
آزمایشات جهت راهنمایی 

پیوست می باشد)

ابطال 
پروانه 
ساخت

ابطال پروانه 
ساخت محصول 

پاک کننده دست 
به شماره 

  ۳۸/۱۵۲۸۲

شماره پروانه بهره برداری  -۱
درج شده روی برچسب: 

۱۲۹۹
وزن خالص  ۲۷۰ سی سی  -۲

شماره پروانه ساخت  -۳
۳۸/۱۵۲۸۲

۴-تاریخ تولید ۲۰ و ۲۴ /۹۸/۱۲  و 
تاریخ انقضاء : سه سال پس از 

تولید 
۵-تولید شرکت پرشیا سالمت به 

آدرس: قزوین، شهرک صنعتی 
آراسنج به سفارش شرکت ارمغان 

نمای آریانا

Karmilo
کارمیلو

۵-ژل پاک 
کننده دست

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