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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-با استناد به نامه ی شماره 
۴۲۷/ص/۱/۹۸خ مورخ ۹۸/۱/۲۰ 

معاونت غذا و دارو خمین مبنی بر 
مشاهده در سطح عرضه 

فاقد فاقد ۱-فاقد اطالعاتی از جمله شماره 
پروانه ساخت و بهره برداری ،نام و 

آدرس کارخانه تولید کننده ، 
سری ساخت ، تاریخ تولید و تاریخ 

انقضاء 

ARSHIDA ۱-رنگ تاتو 
Micro 

pigmentation ink

۱-با استناد به نامه ی شماره 
۹۷/۳۱/۱۰۰۸۹۹ مورخ ۹۷/۱۱/۷ 

معاونت غذا و دارو بیرجند مبنی بر 
فاقد مجوز بودن فرآورده های 

مذکور

فاقد فاقد فاقد هرگونه مجوز بهداشتی و 
مشخصات تولیدی

کیتی 
(kitty)

۲-الک پاک کن
Nail polish 

Remover Pads
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۱-به استناد نامه های شماره 
۵۳۶۸۷ص۲/۹۷/پ مورخ ۹۷/۱۰/۳ 

و نامه شماره ۴۲۲۹۱ص۲/۹۷/پ 
مورخ ۹۷/۸/۷معاونت غذا و دارو 

استان مرکزی مبنی بر 
غیرمجازبودن فرآورده و جعل 

شماره پروانه ساخت از محصول 
شامپو گیاهی دیزان

فاقد جعل ۱-درج شماره پروانه بهره برداری :
۱۵۴۹۶-۱۵۲۰

۲-شماره پروانه ساخت 
 ۱۳/۱۱۸۳۶

۳- فاقد سری ساخت
۴-تولید شرکت اقیانوس سبز

۵- فاقد آدرس کارخانه ی تولیدی
۶- ساخت ایران

۷- فاقد تاریخ تولیدی

Vagras ۳-شامپو گیاهی 
Herbal Shampoo 

 Green OCEAN
natural 

Formulation

۱-به استناد نامه ی شماره 
۱۶/۳۴/۱۲۹۵۰/پ مورخ 

۹۷/۱۱/۱۷ معاونت غذا و دارو 
همدان مبنی بر غیرمجاز بودن 
فرآورده و توزیع در سطح عرضه

فاقد فاقد ۱-درج شماره پروانه بهداشتی 
ساخت: 

۹۶/۷/۹۷۰۳-۱۳۹۶/۰۶/۰۴
۲-فاقد سری ساخت

۳-ساخت ایران
۴-فاقد نام و آدرس کارخانه ی 

تولید کننده 
۵- تاریخ تولید :۹۷/۱۱ 

۶-تاریخ انقضاء۹۹/۱۱

ROPAK
( روپاک )

۴-مایع پاک کننده 
سطوح

۱۰ منظوره و نانو
THE BEST OIL 

REMOVER

۱-با استناد به نامه ی شماره 
۵۳/۲۶۳۸۵۴۲۸ مورخ ۹۷/۱۲/۲۶ 
معاونت غذا و دارو قزوین مبنی بر 

غیر مجاز بودن فرآورده و جعل 
شماره پروانه ساخت محصول 

خورشت بامیه با قارچ با نام تجاری 
سه قارچ. ضمناً بسته بندی آن 
مشابه با شامپو خمره ای         

داروگر می باشد.

فاقد جعل ۱-شماره پروانه ساخت 
 ۳۸/۱۳۹۵۹

۲-فاقد شماره پروانه بهره برداری
۳-فاقد سری ساخت

۴-فاقد نام کارخانه ی تولید 
کننده 

۵-آدرس محل تولیدی: اتوبان 
شهید رجایی، روبروی پاالیشگاه ، 

شهرک خیرآباد

طالیی ۵- شامپو
مناسب موهای معمولی
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۱-بااستناد به نامه ی شماره 
۲۸/۵۳/۲۶۳۶۸۸ مورخ ۹۷/۱۲/۲۵ 

معاونت غذاو دارو قزوین مبنی بر 
جعلی بودن فرآورده و مشاهده در 

سطح عرضه بخصوص عطاری ها
۲-با استناد به نامه ی شماره 
۳۶۴۷۲۴۴ مورخ ۹۷/۱۲/۱۵ 

معاونت غذا و داروالبرزمبنی بر 
غیرمجاز بودن فرآورده و جعل 

شماره پروانه ساخت محصول شامپو 
حاوی عصاره آلوئه ورا شرکت 

ارغوان بهداشت
۳- با استناد  به نامه ی شماره 

۹۷/۱۰/۶۱/۱۰۷۷۶ص مورخ 
۹۷/۱۲/۲۰ معاونت غذا و دارو 
سیرجان مبنی بر جعلی بودن 

فرآورده مذکور

فاقد جعل ۱-شماره پروانه بهره 
برداری:۱۵/۷۲۴۳۵

۲-شماره پروانه بهداشتی 
ساخت:۵۶/۱۱۹۹۵

۳-شماره ثبت :۱۳۰۸۳
۴-فاقد سری ساخت

۵-ساخت ایران
۶-آدری محل تولیدی: شهرک 

صنعتی سیرجان، فاز ۲، سفارش 
شرکت نگین بهداشت 

خرگوشک طالیی
TROUT 

SPECIES 
GOLDEN)

۶- شامپو
-ضدریزش قوی

-ضدخارش
-ضدشوره

-رفع چربی سر
- تقویت موهای آسیب 

دیده

۱-با استناد به نامه ی شماره 
۹۸/۳۱/۱۲۲۴۹ مورخ ۹۸/۲/۱۷ و 

شماره ۹۷/۳۱/۱۲۰۸۷۴ مورخ 
۹۷/۱۲/۲۸ معاونت غذا و دارو 

بیرجند مبنی بر فاقد مجوز بودن 
فرآورده 

فاقد فاقد ۱-فاقد اطالعاتی از جمله شماره 
پروانه بهره بردای، شماره پروانه 
ساخت ، نام و آدرس کارخانه ی 

تولید کننده، سری ساخت، تاریخ 
تولید و تاریخ انقضاء

BEST +plus ۷-پد الک پاک کن
NAIL POLISH 

REMOVER
-پاک  کننده 
،معطر و 
تقویت کننده
-حاوی 
Eویتامین 

۱-با استناد به نامه ی شماره 
۷/۵۰۵/۹۷۰۲۶۴۸۲/پ مورخ 

۹۷/۱۱/۳ معاونت غذا ودارو 
کرمانشاه مبنی بر فاقد مجوز بودن 

فرآورده و توزیع در سطح عرضه

فاقد فاقد ۱-شماره پروانه بهره 
برداری:۱۲/۴۶۴۶۳

۲-فاقد شماره پروانه ساخت
۳-فاقد سری ساخت

۴- آدرس کارخانه: کرمانشاه، 
شهرستان روانسر، شهرک صنعتی 

کارگاهی شماره ۲
۵-تولید شرکت صنایع شیمیایی 

رویش گستر ماد
۶-تاریخ تولید۹۷/۸ 

۷- تاریخ انقضاء۹۹/۸

رزبو
(Roz Boo)

۸-جرم گیر و کفشوی با 
فرمول طالیی 

Grime remover
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۱-با استناد به نامه های شماره 
۹۸/۳۱/۱۳۳۵۹ مورخ ۹۸/۲/۲۱ و 

شماره ۹۷/۳۱/۱۱۸۰۱۷ مورخ 
۹۷/۱۲/۲۱ معاونت غذا و دارو 

بیرجند مبنی بر غیرمجاز بودن 
فرآورده

فاقد فاقد ۱-فاقد هرگونه مشخصات تولیدی
۲-فاقد اطالعاتی از جمله شماره 

پروانه بهره برداری ، شماره پروانه 
ساخت، سری ساخت، نام و آدرس 

کارخانه ی تولید کننده، تاریخ 
تولید و تاریخ انقضاء

مجیکس
(MAGICS)

۹-پد الک پاک کن
NAIL POLISH 

REMOVER PADS

۱-با استناد به نامه های شماره 
۲۸/۵۳/۲۵۲۵۸۹ مورخ ۱۳۹۷/۸/۷  

و ۲۸/۵۳/۲۵۲۷۶۳ مورخ 
۱۳۹۷/۸/۱۰ دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین و پاسخ  استعالم انجام شده 
آن معاونت از دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان مبنی بر جعلی بودن پروانه 
ساخت و مشاهده در سطح عرضه 
(ارسال نمونه محصوالت و بروشور 

غیرمجاز )
۲-به استناد نامه شماره 

۶۶۵/۷۹۱۰۲ مورخ ۹۷/۹/۳ اداره 
کل امور فراورده های طبیعی سنتی 

و مکمل 

فاقد جعل ۱-فاقد اطالعاتی از قبیل شماره 
پروانه بهره بردای ، سری ساخت، 

نام و آدرس کارخانه ی تولید 
کننده، تاریخ تولید 

۲-شماره پروانه بهداشتی 
۱۱۳۶۰/۴۲

۳- تاریخ انقضاء ۱۳۹۷/۰۶/۱۵
ml۶۰ ۴- در وزن

۵- کد شناسایی محصول 
۰۳/۰۱/۱/۳۲:

۶- دارای شماره مجوز از وزارت 
جهاد کشاورزی :پ/۱۵۴۸/۱۸

۷- محصول شرکت بهداشتی و 
گیاهی گوهر سبز فراکیان – ایران 

– تهران 
۸- ساخت ایران 

۹- درج لوگوهای ایزو، آرم سازمان 
غذا و دارو 

دامیثا ۱۰- روغن نارگیل، روغن 
کرچک، روغن 

پارافین،روغن گلیسیرین، 
روغن مورچه،روغن برگ 
مورد،روغن فندق،روغن 
تقویت مژه و ابرو،پماد 

االغ، قطره زگیل و 
میخچه

۱ - به استناد نامه شماره 
۹۸/۳۳/۵۹/۲۳۷۲مورخ ۹۸/۰۴/۰۱ 
معاونت غذا و دارو دانشگاه تهران 
مبنی بر تولید تقلبی و غیرمجاز 

موم سرد 

فاقد فاقد ۱-درج  پروانه ساخت به شماره 
۳۴/۱۱۰۶۸

۲-درج لوگو سازمان غذا و دارو
۳- تولید شرکت اطلس نگین آریا

۴-آدرس:ایران، ورامین،شهرک 
صنعتی ساالریه

kg۴ ۵-وزن
تاریخ تولید ۱۳۹۸/۰۱/۱۸

تاریخ انقضاء ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

اطلس ۱۱ –موم سرد
(مخصوص اپیالسیون)

عسل
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۱-به استناد نامه شماره ۲/۷۹۹۳/غ 
مورخ ۹۸/۰۴/۱۵معاونت غذا دارو 
اردبیل مبنی بر غیر مجاز بودن 

محصول
۲-به استناد نامه های شماره 

۹۸/۷/۶۸۸۹ مورخ ۹۸/۰۴/۲۵ و 
شماره ۹۵/۷/۱۳۱۷۰ مورخ 

۹۵/۰۸/۲۴ معاونت غذا و دارو 
سمنان مبنی بر جعلی بودن 

محصول

فاقد جعل ۱-درج شماره مجوز بهداشت 
۳۲/۱۹۰۲۷

۲- درج  شماره پروانه 
صنایع:۳۰۷۰۸/

۱۲۳
۳-شماره ثبت ۲۱۷۵

۴- سری ساخت ۱۲۳/۱۳۱۸
۵- تاریخ انقضاء ۹۹/۰۵
۶- تاریخ تولید ۹۷/۰۵

ml۶۰ ۷- در وزن
۸- محصول شرکت پاک آرای 

آژنگ 
۹- ساخت ایران 

۱۰- درج لوگوی وزارت بهداشت، 

امگا ۵
(OMEGA 5)

۱۲- روغن شترمرغ 
OSTRICH OIL

100%natural&pure
Skin damage

 مخصوص آسیب های 
پوستی ۱۰۰% طبیعی

به استناد نامه شماره 
۹۸/۳۱/۱۸۰۸۶ مورخ ۹۸/۰۳/۰۴ 
معاونت غذا و دارو بیرجند مبنی بر 

فاقد مجوز بودن محصول

فاقد فاقد ۱-فاقد اطالعاتی از جمله شماره 
پروانه بهره بردای، شماره پروانه 
ساخت ، نام و آدرس کارخانه ی 

تولید کننده، سری ساخت و ...
 ۲-تاریخ تولید ۲۰۱۹/۰۲/۳۰
۳-تاریخ انقضاء ۲۰۲۲/۰۲/۲۸

بلمینی
(Belmini)

۱۳-کرم شتر مرغ 
Ostrich
cream

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

تصاویر پیوست می باشد.
هم چنین از همکاران محترم خواهشمند است جهت ادامه روند این اطالع رسانی ها نسبت به ارائه ی نمونه های 

مکشوفه و غیرمجاز ، سطح عرضه اقدام و همکاری الزم را اعمال نمایند.

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

۶۷۵/۵۰۴۱۰
۱۳۹۸/۰۶/۱۱

دارد

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

