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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

به استناد نامه  -۱
شماره 

 ۱۴/۶۲۵۸/۷۴۰۲
مورخ ۹۹/۲/۱۶ 
معاونت غذا و 
دارو کردستان 

مبنی بر غیرمجاز   
محصول 

فاقد هرگونه 
پروانه 

بهداشتی

فاقد فاقد برچسب اصالت و  -۱
سالمت کاال و یا دارای 
برچسب اصالت معتبر و 
مشخصاتی از قبیل ( 
شماره پروانه بهداشتی، 
تاریخ تولید و انقضا و 
سری ساخت و نام 
تولید کننده و کارخانه 

و...)
فاقد برچسب فارسی  -۲

نویس 
Produced by usa -۳

1.05 oz 30 gr -۴

Mia secret پودر آرایشی
Acryllc 
powder for 
professional 
use only 
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۱-به استناد نامه 
شماره 

 ۱۴/۶۲۵۸/۷۴۰۲
مورخ ۹۹/۲/۱۶ 
معاونت غذا و دارو 
کردستان مبنی بر 
غیرمجاز بودن 

محصول 

فاقد هرگونه 
پروانه 

بهداشتی

فاقد فاقد برچسب اصالت و  -۱
سالمت کاال و یا دارای 
برچسب اصالت معتبر و 
مشخصاتی از قبیل ( 
شماره پروانه بهداشتی، 
تاریخ تولید و انقضا و 
سری ساخت و نام 
تولید کننده و کارخانه 

و...)
فاقد برچسب فارسی  -۲

نویس 
Made in USA -۳

1.69OZ/50ML -۴

Mia secret ژل پاک کننده 
GEL  ناخن

CLEANSER 
PROFESSIONA

L NAIL 
SYSTEM

۱-به استناد نامه 
شماره 

 ۱۴/۶۲۵۸/۷۴۰۲
مورخ ۹۹/۲/۱۶ 
معاونت غذا و دارو 
کردستان مبنی بر 

قاچاق بودن محصول 

فاقد هرگونه 
پروانه 

بهداشتی

فاقد فاقد برچسب اصالت و  -۱
سالمت کاال و یا دارای 
برچسب اصالت معتبر و 
مشخصاتی از قبیل ( 
شماره پروانه بهداشتی، 
تاریخ تولید و انقضا و 
سری ساخت و نام 
تولید کننده و کارخانه 

و...)
فاقد برچسب فارسی  -۲

نویس 
Made in USA -۳
2.2 Oz/60ml -۴

Mia secret مایع  جهت مصارف 
کاشت ناخن 

Acylic System 
Liquid 

Monomer
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۱-به استناد نامه 
شماره 

 ۱۴/۶۲۵۸/۷۴۰۲
مورخ ۹۹/۲/۱۶ 
معاونت غذا و دارو 
کردستان مبنی بر 
غیرمجاز بودن 

محصول 

فاقد هرگونه 
پروانه 

بهداشتی

فاقد فاقد برچسب اصالت و  -۱
سالمت کاال و یا دارای 
برچسب اصالت معتبر و 
مشخصاتی از قبیل ( 
شماره پروانه بهداشتی، 
تاریخ تولید و انقضا و 
سری ساخت و نام 
تولید کننده و کارخانه 

و...)
فاقد برچسب فارسی  -۲

نویس 
حاوی اطالعات عربی  -۳

نویس
Made in brazil -۴

100ml -۵

Prime پروتئین مو
BIG TANIX 

Brazilianprote
in Extreme-

force 

۱-به استناد نامه 
شماره 

 ۱۴/۶۲۵۸/۷۴۰۲
مورخ ۹۹/۲/۱۶ 
معاونت غذا و دارو 
کردستان مبنی بر 
غیرمجاز بودن 

محصول 

فاقد هرگونه 
پروانه 

بهداشتی

فاقد فاقد برچسب اصالت و  -۱
سالمت کاال و یا دارای 
برچسب اصالت معتبر و 
مشخصاتی از قبیل ( 
شماره پروانه بهداشتی، 
تاریخ تولید و انقضا و 
سری ساخت و نام 
تولید کننده و کارخانه 

و...)
فاقد برچسب فارسی  -۲

نویس 
800ML -۳

PROTEIN 
professionl

کراتین و پروتئین 
مو جهت درمان مو

PROTEIN 
BRAZILIAN 
PROTEIN  

make your 
straight and 

lightness

http://www.fda.gov.ir/
http://www.fda.gov.ir/
http://www.fda.gov.ir/


                                                                                                                                     شماره: .....................

                                                                                                                                    تاریخ:  ......................
                                                                                                                                    پیوست: ....................

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو
تلفن: ۹-۶۶۴۶۷۲۶۸     نمابر: ۶۶۴۶۹۱۲۲     کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

                                                                                                                                                   www.fda.gov.ir

۶۷۵/۳۷۹۶۴
۱۳۹۹/۰۴/۲۳

دارد

۱-به استناد نامه 
شماره 

 ۱۴/۶۲۵۸/۷۴۰۲
مورخ ۹۹/۲/۱۶ 
معاونت غذا و دارو 
کردستان مبنی بر 

غیرمجاز محصول 

فاقد هرگونه 
پروانه 

بهداشتی

فاقد فاقد برچسب اصالت و  -۱
سالمت کاال و یا دارای 
برچسب اصالت معتبر و 
مشخصاتی از قبیل ( 
شماره پروانه بهداشتی، 
تاریخ تولید و انقضا و 
سری ساخت و نام 
تولید کننده و کارخانه 

و...)
فاقد برچسب فارسی  -۲

نویس 
مندرجات چینی و  -۳

عربی نویس

 Jiaoli
جیاولی

فرآورده لکه بر

تبصره ۱ : این اطالع رسانی صرفا جهت محصول قید شده در نامه منطبق با تصاویر(عکس ها جهت راهنمایی به پیوست موجود 
است) می باشد و مشمول سایر محصوالت با نام های تجاری فوق الذکر که دارای نمایندگی واردات رسمی و دارای برچسب اصالت و 

سالمت معتبر مطابق ضوابط این سازمان می باشد، نمی گردد.
تبصره ۲: قابل ذکر است این اطالع رسانی صرفا شامل نام تجاری با دیکته  باال بوده و همچنین مواردی که دارای پیشوند یا پسوند 
از این نام های تجاری می باشند را مشمول نمی شود و بایستی در صورت لزوم مورد بررسی قرار گیرد. ضمنا مقتضی است چنانچه 

محصولی دارای برچسب سالمت و اصالت می باشد کنترل های الزم روی آن انجام گیرد. 
همچنین از همکاران محترم خواهشمند است جهت ادامه روند این اطالع رسانی ها نسبت به ارائه نمونه های مکشوفه و غیر مجاز 

سطح عرضه اقدام و همکاری الزم را اعمال نمایند.
.
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