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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 
۵/۲۶۷۱ مورخ ۹۹/۱/۱۱  
معاون محترم غذا و دارو 
دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی 
تبریز مبنی بر غیر مجاز 
بودن محصول ( تصاویر 

پیوست می باشد). 

فاقد هرگونه 
مجوز بهداشتی 

فاقد ۱-درج پروانه ساخت ۲۱/۱۴۵۹ 
۲-درج پروانه تاسیس و بهره برداری 

۲۱/۱۴۵۹
۳- درج ترکیبات: اتانل ۷۰% و 

گلیسرین 

AZMAK ۱-محلول ضد عفونی 
کننده دست 

Instant  hand 
Stanitizer 

به استناد نامه شماره 
۵/۲۶۷۱ مورخ ۹۹/۱/۱۱ 
معاون محترم غذا و دارو 
دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی 
تبریز مبنی بر غیر مجاز 
بودن محصول (تصاویر 

پیوست می باشد ).

فاقد هر گونه 
مجوز بهداشتی 

فاقد ۱-درج پروانه ساخت ناخوانا 
۲-عدم رعایت اصول برچسب گذاری از 
جمله فاقد نام تولید کننده ،فاقد پروانه 

ساخت پروانه تاسیس و بهره برداری 
تاریخ تولید و انقضاء ، سری ساخت 

و......

SUN 
WASH

۲-مایع پاک کننده و 
ضد عفونی کننده 
Disinfectant 

Anti-Bacterial

۱-به استناد نامه شماره 
۹۹/۵۵۷۴ مورخ ۹۹/۱/۱۰ 

معاون محترم غذا و دارو 
دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی 
مشهد 

۲-به استناد نامه شماره 

فاقد هر گونه 
مجوز  بهداشتی

فاقد ۱ -عدم رعایت اصول برچسب گذاری  
از جمله ،فاقد پروانه ساخت پروانه 

تاسیس و بهره برداری تاریخ تولید و 
انقضاء ، سری ساخت و....... 

۲-محصول شرکت یوتاب طب پارس 
۳-نشانی: مشهد، جاده کالت دست 

روبروی شهرک صنعتی

آنا  ۳-ژل ضد عفونی 
Hand  کننده دست

Sanitizer
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۳۹۵۱/ص/۱۳۹۹ مورخ 
۹۹/۲/۱۴ معاون محترم غذا 
و دارو دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی 

شهید بهشتی( تصاویر 
پیوست )

به استناد نامه شماره 
۴۰۰۴۷۳۳ مورخ ۹۸/۱۲/۲۶ 

معاون محترم غذا و دارو 
دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی 
البرز  مبنی بر عدم صدور 

پروانه ساخت قراردادی برای 
محصول مذکور

۲-به استناد نامه شماره 
۹۹/۳۱/۳۷۴۷ مورخ 

۹۹/۱/۲۳ معاون محترم غذا 
و دارو دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی 

بیرجند

فاقد هر گونه 
مجوز بهداشتی

فاقد  ۱- عدم رعایت اصول برچسب گذاری  
از جمله فاقد نام تولید کننده ،فاقد 
پروانه ساخت پروانه تاسیس و بهره 

برداری تاریخ تولید و انقضاء ، سری 
ساخت و......

(محصول الک فاقد هر گونه 
مشخصاتی بوده )و بسته بندی ثانویه 

حاوی اطالعات زیر می باشد:
تولید شده در شرکت آزما بهداشت 

پارسا به سفارش فواد آرا متریال 
 I.C.C ساخت کشور ایتالیا

 درج شماره ۱۶۲۲

lady color
7 days 

long

 

۴-الک ناخن 
NAIL POLISH

 

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

تبصصره ۲::جهت ادامه روند اطالع رسانی خواهشمند است همکاران محترم  نسبت به ارسال نمونه ها به طور مستمر اقدام نمایند . 

کلیه تصاویر پیوست می باشد.
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