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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 شماره 
۱۷/۱/۱۶۴۷۹۷/پ مورخ 

۹۸/۷/۱۶ معاون محترم غذا 
و دارو دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی 

یزد

فاقد هرگونه 
مجوز بهداشتی 

فاقد ۱-فاقد برچسب اصالت، سالمت کاال و 
یا دارای برچسب اصالت نامعتبر
۲- فاقد برچسب فارسی نویس 

۳-فاقد مشخصاتی  از جمله پروانه 
ساخت ، تاریخ تولید یا انقضاء و سری 
ساخت یا کشور تولید کننده و ..........  

(
۴- مندرجات به زبان های عربی- 

انگلیسی 
۵- صنع فی االمارات

Dinar دینار ۱-اسپری
 ۲۰۰Ml 

Perfumed 
Deodorant

به استناد نامه شماره 
۱۷/۱/۱۶۴۷۹۷/پ مورخ 

۹۸/۷/۱۶ معاون محترم غذا 
و دارو دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی 

یزد
۲-پیرو اطالع رسانی قبلی به 

شماره ۶۷۵/۱۴۶۴۶ مورخ 
۹۶/۲/۱۶

فاقد هرگونه 
مجوز بهداشتی

فاقد  ۱-فاقد برچسب اصالت، سالمت کاال و 
یا دارای برچسب اصالت نامعتبر
۲- فاقد برچسب فارسی نویس 

۳-فاقد فاقد مشخصاتی  از جمله 
(پروانه ساخت ، تاریخ تولید یا انقضاء 
و سری ساخت یا کشور تولید کننده 

 ( ..........
۴- مندرجات به زبان های عربی- 

انگلیسی

Nitro
Canada 

۲-کرم مو 
Muiti effect
 Hair Cream

 

۱-به استناد نامه شماره 
۱۷/۱/۱۶۴۷۹۷/پ مورخ 

۹۸/۷/۱۶ معاون محترم غذا 
و دارو دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی 

فاقد هر گونه 
مجوز بهداشتی

فاقد ۱-فاقد برچسب اصالت، سالمت کاال و 
یا دارای برچسب اصالت نامعتبر
۲- فاقد برچسب فارسی نویس 

۳-فاقد فاقد مشخصاتی  از جمله 
(پروانه ساخت ، تاریخ تولید یا انقضاء) 

Man ۳-کرم مو 
The perfect 
Hair Cream
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یزد
۲- پیرو اطالع رسانی قبلی 
به شماره ۶۷۵/۳۹۷۴۰      

مورخ۹۷/۵/۳

و سری ساخت یا کشور تولید کننده 
 ( ..........

۴- مندرجات به زبان های عربی- 
انگلیسی

Made in England

به استناد نامه شماره 
۱۷/۱/۱۶۴۷۹۷/پ مورخ 

۹۸/۷/۱۶ معاون محترم غذا 
و دارو دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی 

یزد

فاقد هر گونه 
مجوز بهداشتی

فاقد ۱-فاقد برچسب اصالت، سالمت کاال و 
برچسب فارسی نویس 

۲-فاقد فاقد مشخصاتی  از جمله 
(پروانه ساخت ، تاریخ تولید یا انقضاء 
و سری ساخت یا کشور تولید کننده 

 ( ..........
MADE IN ITALY -۳

۴-دارای برچسب اصالت غیر معتبر

Palma 
pacific

۴-رژگونه 
Soft satin Blush

به استناد نامه شماره 
۱۷/۱/۱۶۴۷۹۷/پ مورخ 

۹۸/۷/۱۶ معاون محترم غذا 
و دارو دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی 

یزد

فاقد هر گونه 
مجوز بهداشتی 

فاقد ۱-فاقد برچسب اصالت، سالمت کاال و 
یا دارای برچسب اصالت نامعتبر
۲- فاقد برچسب فارسی نویس 

۳-فاقد فاقد مشخصاتی  از جمله 
(پروانه ساخت ، تاریخ تولید یا انقضاء 
و سری ساخت یا کشور تولید کننده 

 ( ..........
۴- مندرجات به زبان های عربی- 

انگلیسی
۵- صنع فی تایلند

YC ۵-ماسک از بین 
برنده جوشهای 
Black  سرسیاه

head Remover 
Mask

به استناد نامه شماره 
۱۷/۱/۱۶۴۷۹۷/پ مورخ 

۹۸/۷/۱۶ معاون محترم غذا 
و دارو دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی 

یزد

فاقد هر گونه 
مجوز بهداشتی

فاقد  ۱-فاقد برچسب اصالت، سالمت کاال و 
برچسب فارسی نویس 

۲-فاقد فاقد مشخصاتی  از جمله 
(پروانه ساخت ، تاریخ تولید یا انقضاء) 

و سری ساخت یا کشور تولید کننده 
  ..........

۳- مندرجات به زبان های عربی- 
انگلیسی

MADE IN FRANCE

Shalis 
Remy 

 marquis

۶-اسپری خوشبو 
کننده بدن

DEODORANT 
SPRAY
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تبصره۱: 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.

تبصره۲:در صورت مشاهده محصوالت با برچسب اصالت و سالمت، کنترلهای الزم در سامانه TTAC اتجام گیرد.

تبصره ۳: علیرغم اطالع رسانی قبلی جهت محصول کرم موی  MAN  با تئجه به مشاهده گسترده در سطح عرضه مجدداً اطالع 
رسانی شد.

 تصاویر پیوست می باشد.

همچنین از همکاران محترم خواهشمنداست جهت ادامه روند اطالع رسانی نسبت به ارائه نمونه های مکشوفه و غیرمجاز از سطح 
عرضه اقدام و همکاری الزم را اعمال نمایند.
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