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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 

بهداشتی/مجوز 
ورود (با 
ذکرشماره)

فاقد/تعلیق

ابطال/جعل

مشخصات 
محصول

نام تجاری نام محصول غیر 
مجاز

1. LACVERD

2. REVLON 

3. BIOLIQ 

4. KISS FLOWER

5. VICTORIA

6. SELAMY 

7. MISS MAJOR

8. BKA

9. AVON

10. Z.'USE

11. GENIE

12. BEUNEX

انواع محصوالت 
آرایشی صورت از 
جمله ریمل، خط 
چشم ، مدادهای 

چشم ، مدادهای لب 
، رژلب جامد و مایع 
، کرم پودر ، پنکیک 
، سایه ، رژگونه ،شیر 

پاک کن و.......

نکته :قابل ذکراست اطالعات 
مندرج در این ستون دارای 
ترتیب نسبت به ستون های ۱و۲ 

نمی باشد 

۱-با توجه به مشاهدات 
کارشناسی در سطح عرضه 

۲-نامه های شماره ۵۲۱۰۳ 
ص پ ۲/۹۵/پ مورخ ۹۵/۹/۷ 
و۴۴۵۱۷ ص ۲/۹۵/پ مورخ 
۹۵/۸/۳ معاونت غذا و دارو 

استان مرکزی

۳-نامه های شماره ۹۵/۱۵/۸۵۴۱ 
مورخ۹۵/۱۰/۱۲و ۱۴۳/۱۷۳۹۷/۲ 
مورخ ۹۶/۵/۲۴ معاونت غذا و 

دارو آبادان

فاقد هرگونه 
پروانه بهداشتی

فاقد

۱-فاقد برچسب 
اصالت و سالمت 

کاال معتبر

۲- فاقد برچسب 
فارسی نویس 

۳-فاقد 
مشخصاتی از 
جمله  سری 
ساخت یا نام 

تولید کننده یا 
کشور تولید 

کننده یا تاریخ 
تولید و انقضا 

و........ 13. B.O

14. MISS BEAUTY

15. ENJOY COLOR

16. DERVISE

انواع محصوالت 
آرایشی ناخن شامل 
الک، الک پاک کن، 

دستمال مرطوب 
و..........  
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17.CC    
18.PARIS

انواع ریمل 

19.TOUCH  ME

20.BEAUTY LOOP     

(بیوتی لوپ)
21.DR. RASHEEL

22.NOBLE'S

انواع صابون ، کرم ، 
ماسک ، انواع الیه 

بردار و سفید کننده 
، شامپو رنگ کننده 

مو  و...........

23. SKIN DOCTOR
24. FAIR & LOVELY 
25.MAX   LADY
25.LIFE  BOUY
26.LASER

انواع محصوالت 
مراقبت از پوست  و 
مو شامل : انواع کرم 

، سرم ، روغن، 
ماسک ، ضد آفتاب ، 

لوسیون ، اسکراب 
و........

۴-نمونه های ارائه شده طی نامه 
شماره ۹۵/۶۰۵-ص مورخ 
۹۵/۱۲/۱ انجمن وارد کنندگان 
فرآورده های بهداشتی، آرایشی و 

عطریات ایران 

۵-نامه های شماره ۷۰۶۷-۹۵ 
مورخ ۹۵/۱۲/۱۴ و ۹۵-۸۰۴۲ 
مورخ ۹۶/۶/۱ شرکت پارس 
مهر پویا به عنوان نماینده 
رسمی واردات  محصوالت با 

REVLON نام تجاری

۶-نامه شماره ۹۶/۱۶۹۳۱۷ مورخ 
۹۶/۵/۱ دفتر تبلیغات و اطالع 
رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی

فاقد هرگونه 
پروانه بهداشتی فاقد

۱-فاقد برچسب 
اصالت و سالمت 

کاال معتبر

۲- فاقد برچسب 
فارسی نویس

 

۳-فاقد مشخصاتی 
از جمله  سری 

ساخت یا نام تولید 
کننده یا کشور 
تولید کننده یا 

تاریخ تولید و انقضا 
و........

27.GOLD COLLAGEN 
(ماسک طال)

28. WOKALI  (ماسک ذغالی)

انواع ماسک صورت 
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29. VINOLIA

30.ZEST

31.ALOE  ( صابون مایع)

انواع صابون مایع و 
جامد

فائزه  .32
33. R³ FACTOR

انواع کرم محافظ 
پوست

34.LANDER انواع محصوالت آرایشی 
مو مانند کرم ، لوسیون، 

واکس، نرم کننده و 
...........

35. I LOVE GARLIC

36.EASY ON  AMLA

(زیت شعرامالء)  

انواع روغن و حالت 
دهنده مو 

37. RASHEL انواع دستمال 
مرطوب و پاک 

کننده آرایش

 

۷-نامه شماره ۱۰/۲/۳۸۰۴ 
مورخ ۹۶/۵/۲۱ معاونت غذا و 

دارو کرمان 

۸-نامه شماره 
۱۴۳/۱۷۳۹۷۴/۱۲مورخ 

۹۶/۵/۲۴ معاونت غذا و                 
دارو دانشگاه کردستان 

۹-نامه شماره ۷۵۵۲۱/ص/۱۳۹۵ 
مورخ ۹۵/۱۲/۱۴ معاونت غذا و 
دارو دانشگاه شهید بهشتی و 
شکایت واصله به شماره ثبتی 

۶۷۵/۸۴۵۶۵ مورخ ۹۶/۷/۵ 

فاقد هرگونه 
پروانه بهداشتی فاقد

۱-فاقد برچسب 
اصالت و سالمت 

کاال معتبر 

۲-فاقد برچسب 
فارسی نویس 

۳-فاقد مشخصاتی 
از جمله سری 

ساخت یا نام تولید 
کننده یا کشور 
تولید کننده یا 
تاریخ تولید و 
انقضاء و............

38.SUBARU 
39.NITRO 
(CINEMA  HAIR  
COLOR SHAMPOO) 
40.DISCREET

شامپو رنگ مو و رفع 
سفیدی مو (مناسب 

آقایان)
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41. AMIR'S (امیر)
42.ROTANA

رنگ مو حنا 
(HENNA) 

43. AMALFI
44.ZUBEDAH
45. LADY COLOR
46. MAGIC & MIX

انواع رنگ مو

47.ALPHA PLEX
48.OLA PLEX
49.NICY

 انواع محصوالت 
آرایشی مو از جمله 

کراتین و ....

50.OKALAN
51.SEA STAR

رژلب 

۱۰- نامه به شماره ثبتی 
 ۶۷۵/۹۰۷۶۹

مورخ۹۶/۷/۲۲شرکت یونیلیور 

۱۱-نامه شماره ۲۸/۵۳/۲۱۰۶۹۸ 
مورخ ۹۶/۲/۲۴معاونت غذا و دارو 

دانشگاه قزوین 

۱۲-اعالم شرکت پارس ثنا کیش 
طی نامه شماره ۱۱۰۹۶۵۲۳ 
مورخ ۹۶/۵/۲۳در خصوص  

محصوالت قاچاق  با نام تجاری  
     Mr.LOUISSVARELLI

ضمن داشتن برچسب اصالت 
تقلبی  برروی آن در سطح عرضه

فاقد هرگونه 
پروانه بهداشتی فاقد

۱-فاقد برچسب 
اصالت و سالمت 

کاال معتبر

 ۲- فاقد برچسب 
فارسی نویس

۳-فاقد مشخصاتی 
از جمله سری 

ساخت یا نام تولید 
کننده یا کشور 
تولید کننده یا 
تاریخ تولید و 
انقضاء و..........

52.Mr.LOUISSVARELLI اسپری دئودرانت  
بدن (گاز دار) 

تبصره :  قابل ذکر است این اطالع رسانی صرفاً شامل نام های تجاری با دیکته باال بوده و همچنین مواردیکه 
دارای پیشوند یا پسوند از این نامهای تجاری می باشند را مشمول نمی شود و بایستی در صورت لزوم مورد بررسی 
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قرار گیرد.ضمناً مقتضی است چنانچه محصولی دارای برچسب سالمت و اصالت می باشد کنترلهای الزم بر روی آن 
انجام گیرد.

همچنین از همکاران  محترم خواهشمند است  جهت ادامه روند این اطالع رسانی ها  نسبت به ارسال نمونه های 
مکشوفه و غیر مجاز سطح عرضه  اقدام و همکاری الزم را اعمال نمایند.

 
رونوشت :

مدیرکل محترم دفتر مبارزه با قاچاق کاالهای هدف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
جناب آقای امرالهی معاونت محترم بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران :جهت استحضار

جناب آقای داریوش قاسمی مدیر کل محترم بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان :جهت استحضار
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان  :جهت استحضار

جناب آقای دکتر اسالمی تبار مدیر کل محترم دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو :جهت استحضار و اقدام الزم 
جناب آقای دکتر عبدالهی اصل مدیر کل محترم دفتر فناوری اطالعات و سامانه های سالمت :جهت استحضار

انجمن ملی حمایت ازحقوق مصرف کنندگان :جهت استحضار
جناب آقای مهندس قربانی مدیر محترم ضوابط بهداشتی انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم 

جناب آقای مهندس پازوکی دوالبی رئیس محترم اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد کاال کیش 
جناب آقای دکتر بزرگ زاده مدیر محترم ضوابط بهداشتی انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار 

سازمان اتکا :جهت اطالع و اقدام الزم 
مدیر محترم فروشگاه رفاه :جهت اطالع و اقدام الزم 

مدیر محترم فروشگاه شهروند :جهت اطالع و اقدام الزم 
فروشگاه سپه :جهت اطالع و اقدام الزم 

شرکت هایپر استار :جهت اطالع و اقدام الزم 
مدیر محترم فروشگاه هایپرمی :جهت اطالع و اقدام الزم 

جناب آقای مهندس صفایی ریاست محترم سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران :جهت اطالع و اقدام الزم 
جناب آقای مهندس هاشمی سرپرست محترم روابط عمومی 

جناب آقای مهندس شاکر اردکانی رییس امور استانها و مسئول پایش و ارزیابی فرآورده های غذایی ، آرایشی و بهداشتی 
جناب آقای دکتر دادگرنژاد قائم مقام محترم مدیر کل امور فرآورده های غذایی , آرایشی و بهداشتی 

سرکار خانم مهندس کتال محسنی رئیس محترم گروه مطالعه و برنامه ریزی 
سرکار خانم مهندس صباح معاون محترم اداره کل امور فرآورده های غذایی و آرایشی و بهداشتی  

جناب آقای دکتر اسماعیلی معاون محترم اداره کل امورغذایی، آرایشی و بهداشتی 
سرکار خانم دکتر فرزان رییس اداره امور ارزیابی واردات فرآورده های آرایشی و بهداشتی 

سرکار خانم دکتر حسینی فیروزآبادی مسئول پایش و ارزیابی به شکایات اداره کل آرایشی و بهداشتی 
سرکار خانم دکتر تاالری رئیس محترم اداره امور ارزیابی تولید فرآورده های آرایشی بهداشتی 

جناب آقای غفارزاده بایگان غفارزاده 
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