
 مجوز

 فاقد/ تعلیق/ ابطال/ جعل
 ردیف  نام محصول غیر مجاز نام تجاری  مشخصات محصول  تصویر کال 

 فاقد مجوز

 

مشخصات محصول فاقد اطالعات مربوط برچسپ گذاری  

قانون( از جمله شماره پروانه بهره برداری ،شماره  11اده )م

پروانه ساخت نام ونشانی کارخانه تولید کننده ،تاریخ 

 تولید، انقضاوسری ساخت

 ملیسا

Melisa 

کرم دست وپامناسب  برای خشکی شدیدو 

 اگزما
1 

 فاقد مجوز

 

 لیتر  4( وزن تقریبی 1

38139/88( پروانه ساخت 2  

 3/11/1399(تاریخ تولید 3

جاده اکبر اباد  30( شیراز کیلومتر 4  

 سورینا 

3surina 

 مایع جرمگیر 

tolLet cleaner 
2 

 فاقد مجوز

 

که مربوط به پودرخامه  11678/22(درج شماره ساخت 1

 پارسا مهرارین می باشد

(نام تولید کننده شرکت ملینا 2  

5 سمنان، شهرک صنعتی، خیابان صنعت  –(نشانی 3  

 ملینا

melina 
 3 مایع سفید کننده و ضدعفونی کننده معطر

مجوز فاقد  

 

ار (عدم درج اطالعات مربوط به بر چسپ گذ1  
 ملینا

Melina 

 مایع شیشه شوی ضد بخار

Glass cleaner 

 پاک کننده چند منظوره
4 

 فاقد مجوز

 

 7752( درج پروانه بهره برداری وزارت صنایع به شماره 1

( فاقد تاربخ تولبدوانقضا2  

( ادرس/ایران ،قم ،شهرک شکوهیه3  

 صدف 

sadaf 

 وازلین

Vaseline 
5 



مجوز فاقد  

 

بهداشتی (فاقد هرگونه مجوز 1  

NET گرم 100(2  
Heydic 

 وازلین بهداشتی ویتامینه

vaseline 
6 

 فاقد مجوز

 

(فاقد هرگونه مجوز بهداشتی1  

(فاقد تولید و انقضای درج شده بر روی کال2  
 کالسیک 

وازلین بهداشتی بدون عطر حاوی  

 Eویتامین 

Vaseline 

7 

 فاقد مجوز

 

(فاقد هرگونه مجوز بهداشتی1  

تولید و انقضای درج شده بر روی کال ( فاقد 2  
 طهیر

tahir 

 وازلین بهداشتی معطر حاوی ویتامین

EوA 

Vaselin 100% original jelly new 

8 

 فاقد مجوز

 

(فاقد هرگونه مجوز بهداشتی1  

( ساخت ایران2  

میلی 125( 3  

 روشا 

Rosha 

 وازلین معطر ویتامین 

 خشکی و ترک خوردگی پوست دست و پا 

سطحی خراش ها و سوختگی زخم های 

 خفیف و ترک خوردگی لب ها

9 

 فاقد مجوز

 

(ساخت ایران 1  

Made in iran 

( تهیه شده در شرکت تولیدی هدیه میالد 2  

3 ) printed cifsanlable .com 

( به سفارش شرکت کیمیا گستر فاو 4  

507(شماره پروانه بهره برداری 5  

 سهیل

sohil 

 وازلین با عطر الوئه ورا

Vaseline whit vera extra 
moisturaizer 

10 

 فاقد مجوز

 

 شرکت نگین بهداشت سادات 

12067/52 (درج شماره پروانه ساخت2  

(دارای مندرجات عربی نویس 3  

 لیوزیا 

Liuzia 

وازلین بهداشتی معطر برای حفظ و نرمی و  

 لطافت دست و بدن و اصلی 
11 



 فاقد تصویر فاقدمجوز
مجوز بهداشتی(فاقد هرگونه 1  

(شرکت رونیکا تجارت لوتوس2  
Liyoz 

وازلین بهداشتی معطر برای حفظ نرمی و 

 لطافت پوست دست و بدن
12 

 فاقد مجوز

 

10538/56(پروانه ساخت 1  

(شرکت نازنین رخ پرشین شهرک صنعتی اشتهارد 2  

2 ) made in iran      3 )60 میل وزن 

 ایانا 

AIYANA 

 وازلین

Vaselina vitamin A,E ALEO VERA 
13 

 فاقد مجوز

 

(فاقد بر چسپ اصالت و سالمت کالو یا دارای بر چسپ اصالت  1

 و سالمت کالی نامعتبر 

(فاقد بر چسپ فارسی نویس و یا دارای بر چسپ فارسی  2

 نویس مغایربا ضوابط این اداره کل

bioderma 
 اسپری ضد افتاب 

Photoderm sp30 
(sunmist) 

14 

 فاقد مجوز

 

(فاقد بر چسب اصالت و سالمت کال1  

(فاقد بر چسب فارسی نویس 2  
GLISS KUR 15 شامپو ترمیم کننده موی سر 

 فاقد تصویر فاقدمجوز
(دارای بر چسپ شبنم1  

(دارای بر چسپ فارسی نویس مغایر با ضوابط این اداره کل2  
xanax 

 ماسک لیه بردارصورت با عصاره زیتون 

Peel off mask olive extract 
16 

 فاقد تصویر فاقد مجوز
(فاقد بر چسپ اصالت و سالمت کال1  

( بر چسپ فارسی نویس مغایر با ضوابط این اداره 2  

( ساخت چین 3  
xanax 

 پنکیک 

Fond de teint 

 پودر مضغوط 
17 

 فاقد تصویر فاقد مجوز
 milani(فاقد بر چسپ فارسی نویس 1

 milani cosmetic(نام تجاری محصول  2

( نام تولید کننده  3  

Doucce 
 ریمل 

Super size fiber mega volum 
original black negro noir 

18 



 فاقد تصویر فاقد مجوز

(فاقد برچسپ اصالت و سالمت کال1  

( فاقد بر چسپ فارسی نویس مطابق ضوابط 2  

 

( ساخت ایتالیا 3  

Johnson s 
 روغن بچه

Baby oil ulei 
19 

 فاقد تصویر فاقد مجوز
(فاقد هرگونه مجوز بهداشتی1  

کیلو گرم 10( وزن 2  

2/6/2020( درج تاریخ انقضا 3  

 صدف 

sadaf 

Powder 
Quality detergent 

 پودر لباسشویی 
20 

 فاقد مجوز

 

(فاقد هرگونه مجوز بهداشتی1  

( تاریخ انقضا سه سال پس از تولید2  

(ساخت ایران 3  

28492/19(شماره پروانه 4  

 21 گوش پاک کن  سی گل 

 فاقد تصویر فاقد مجوز
( فاقدو انقضای درج شده بر روی کال 1  

506190(درج شماره 2  

100(وزن 3  

Adak 
morvarid 

Parsin 

 

 وازلین حاوی موم زنبور عسل ویتامین و
22 

 فاقد تصویر فاقدمجوز
(عرضه محصول با پروانه ساخت ابطال شده 1  

(شرکت طبیعت سبز دانزه2  

(نشانی ،اصفهان3  

 الروینا پک 
لوسیون تقویت کننده مو حاوی نعناع 

 فلفلی
23 

 فاقد تصویر فاقد مجوز
(عرضه محصول با پروانه ساخت ابطال شده 1  

(شرکت طبیعت سبز دانزه2  

(نشانی ،اصفهان3  

 الروینا پک 

 لوسیون تقویت کننده مو حاوی رزماری

 تونیک محرک رشد 

 مجدد موی سر 

24 

 فاقد مجوز

 

(فاقد بر چسپ اصالت و سالمت1  

(درج ساخت فرانسه2  

(دارای بر چسپ فارسی نویس مغایربا ضوابط 3  
Sione 

کرم ابرسان مناسب پوست خشک و  

 حساس 
25 

 فاقدمجوز

 

740/1905789(درج شماره پروانه 1  

12348/56(جعل شماره پروانه ساخت2  
 ایانا 

AIYANA 

الوئه ورا کرم   

Moisturizing cream 
26 



 فاقد مجوز

 

از جمله  11فاقد مشخصات برچسپ گذاری ماده 

 شماره پروانه بهره برداری 

 رکسینواش 

ROXIN 
WASH 

 پودر دستی 

HAMNDWASH 
27 

 فاقد مجوز

 

(فاقد پروانه ساخت عدم ساخت درج مشخصات  1

 برچسپ گذاری
 بهاره 

bahar 

 پودر موبر 

NOOreh-110 
28 

 فاقد مجوز

 

(فاقد بر چسپ اصالت و سالمت کال1  

(دارای مندرجات عربی نویس 2  

( دارای مندرجات انگلیسی نویس 3  

(این مندرجات انگلیس نویس 4  

(این صابون لطیف کننده5  

(شرکت نگین بلوچستان 6  

گرم120( 7  

Soap negen 
taryak 

 صابون تریاک

Skin tonic 
29 

 فاقد تصویر فاقد مجوز
(فاقد بر چسپ اصالت و سالمت کال ویا دارای بر  1

 چسپ اصالت نامعتبر 

(ساخت چین 2  
skaya 

 صابون تریاک

Skin tonic 

30 

 

 فاقد تصویر فاقد مجوز
(فاقد بر چسپ اصالت و سالمت1  

( دارای مندرجات انگلیسی و عربی2  

(ساخت پاکستان 3  

Taryak 
 تریاک 

کننده کرم روشن کننده و سفیده   31 

 فاقد مجوز

 

(فاقد بر چسپ اصالت و سالمت کال1  

(فاقد بر چسپ فارسی این اداره کل 2  

گرم  120( 3  

( ساخت تایلند4  

Negen taryak 
Golo 

collagen 

 32 صابون تریاک و کالزن طال 



 فاقد مجوز

 

102/ 73594(پروانه بهره برداری 1  

1988( شماره ساخت 2  

پس از تولید (تاریخ انقضا سه سال 3  

 پر قو 

Par goo 

 دستمال توالت

Toilet paper 
33 

 فاقد مجوز

 

(فاقد پروانه مشخصات مطابق ضوابط 1  

( شرکت سلولزی لرن2  

( ساخت ایران 3  

 الرن 

laren 

 دستمال توالت کیفیت بال

Toilet papaer 

34 

 

 فاقد تصویر فاقد مجوز
(فاقد پروانه ساخت1  

(ادرس خراسان رضوی 2  
 پلینا

pelina 

 دستمال توالت

 سه لبه
35 

 فاقد مجوز

 

(فاقد مشخصات پروانه و بهره برد اری 1  

(تاریخ تولید و انقضای درج 2  

(ادرس تبریز جاده اذر شهر 3  

 حدیث 

hadis 
 36 دستمال اقتصادی 

 فاقد مجوز

 

11(فاقد مشخصات ماده 1  

(تاریخ تولید و انقضای درج شده 2  

1419(شماره ثبت3  

98(سری ساخت پ4  

11891(پروانه ساخت 5  

nilofar 
 دستمال کاغذی 

Best quality 
37 

 فاقد مجوز

 

11(فاقد مشخصات ماده 1  

(تاریخ تولید و انقضای درج شده 2  

1419(شماره ثبت3  

98(سری ساخت پ4  

11891(پروانه ساخت 5  

termeh  38 دستمال کاغذی 



 فاقد تصویر فاقد مجوز
4024747پروانه بهداشتی (درج شماره 1  

11(عدم درج مشخصات ماده 2  
 جانسو 

jansu 
 39 محلول ضد عفونی سطوح 

 فاقد مجوز

 

10656/38(درج پروانه ساخت 1  

(نام ونشانی قزوین 2  

3 )  لیه برداری و...  

 ماسسینکس 

mucinex 

صابون روشن کننده  مخصوص صورت و 

 بدن 

cleansing 

40 

 فاقد مجوز

             

  
 

10656/38(درج پروانه ساخت 1  

(نام و نشانی قزوین 2  

(ضد عفونت و قارچ و رفع بوی نامطبوع..3  

 ماسسینکس 

mucinex 
 41 صابون گوگردو ضد عفونی و قارچ 

 فاقد مجوز

 

10656/38(درج پروانه ساخت 1  

(نام ونشانی قزوین 2  

درج ادعای پاک کننده پوست انواع میکروب .. 3  

 ماسسینکس 

mucinex 

 صابون ضد باکتری مخصوص صورت و بدن 

Cleansing bar 
42 

 فاقد مجوز

 

14044/56(درج شماره ساخت 1  

2134(درج شماره پروانه بهداشت 2  

80408(درج شماره عالمت تجاری 3  

 پردیکا 

perdika 

 لوسیون موی سر 

Hair lotion 
Hair care tonic 

43 



 فاقد مجوز

 

مشخصات بر چسپ گذاری از جمله پروانه ساخت و نام و (فاقد 1

 نشانی
 کارن 

karen 

 کرم خاویار

Caviar cream 
44 

 فاقد تصویر فاقد مجوز

(ساخت ایران تهران 1  

(تولید مجتمع کالیی 2  

993(سری ساخت 3  

(مندرجات به فارسی 4  

 شویان 

shuyan 

 پودر دهان و دندان دارای فلورابد طبیعی

Oral powder 
45 

 فاقد تصویر فاقد مجوز
(فاقد بر چسپ فارسی نویس1  

(ساخت ترکیه 2  

(دارای بر چسپ تقلبی بودن 3  
ecco 

Erfumed 
Deodorant 

46 

 فاقد تصویر فاقد مجوز
(فاقد برچسپ اصالت و سالمت کال یا دارای بر  1

 چسپ اصالت نامعتبر 

کیلو گرم 10(وزن 2  
White crystal 

 پودر ماشین لباسشویی

Dirt life action 
47 

 فاقد تصویر فاقد مجوز

(گروه ارایشی و بهداشتی دنیز ترک ارومیه1  

10371: (شماره ثبت2  

( کارخانه : ارومیه شهرک صنعتی فاز3  
(ساخت ایران4  

concept 
 رزلب مایع 

Pure color duolip 
48 

 فاقد تصویر فاقد مجوز
134258(پروانه بهره برداری وزارت صنای:1  

32/21121(شماره پروانه ساخت 2  

(ادرس تهران ورامین شهرک صنعتی سالریه3  

 اطلس 

atlase 
 49 روغن پاک کننده کامال گیاهی 

 فاقد تصویر فاقد مجوز
(درج ساخت ایران 1  

(تولید شده در گروه کارخانجات حامی 2  

262330/ 1/ 100(شماره بهره برداری صنایع 3  

 دردانه 

dordaneh 

 دستمال کاغذی 

 
50 

 فاقد تصویر فاقد مجوز
11(فاقد مشخصات ماده 1  

(مندرجات به زبان فارسی و انگلیسی 2  

( ادرس  قزوین شهر صنعتی لیا 3  

 سیوان 

sivan 

 مایع دستشویی

Hand washing 
liquid 

51` 



 فاقد تصویر فاقد مجوز
11(فاقد مشخصات ماده 1  

(مندرجات به زبان فارسی و عربی و انگلیسی 2  

(تاریخ انقضا یک سال پس از تولید 3  
Armin 

 جرم گیر 

بدون بو برای ظروف استیل ظروف روحی  

 شیر الت

52 

 فاقد تصویر فاقد مجوز
(محصول از شرکت گلیر اذر بایجان1  

(ساخت ایران .تبریز 2  

105/7313(شماره پروانه بهره برداری 3  

Mahshar 
 محشر 

 دستمال توالت طرح دار 

لیه 4رول و 9  
53 

 فاقد تصویر فاقد مجوز

(ساخت ایران 1  

(محصولی از صنایع تولیدی تانیش 2  

سال بعد از تولید3(تاریخ انقضا 3  

(تهران شهرک صنعتی پرند4  

Tanish 
 تانیش 

 54 دستمال کاغذی اقتصادی 

11(فاقد مشخصات ماده 1 فاقد تصویر فاقد مجوز  
Ay-takin 
 ای تکین

 دستمال کاغذی 

Tissue papare 
55 

 فاقد تصویر فاقد مجوز
280157(شماره ثبت: 1  

شهرک صنعتی شکویه–:قم  (ادرس کارخانه 2  

 تانیش 

tanish 

 دستمال توالت و حمام

tissue 
56 

 فاقد تصویر فاقد مجوز
(ساخت ایران 1  

(محصولی از صنایع سلولزی نیلوفر ابی 2  

1988(پروانه بهره برداری سازمان بهداشتی : 3  

 نیلوفر ابی 

Nilofar 
abi 

 57 دستمال کاغذی 

 فاقد تصویر فاقد مجوز

عدد 12( 1  

(صنایع تولیدی برمک 2  

(ادرس تهران 3  

11( فاقد مشخصات ماده 4  

 58 دستمال توالت برمک 

11(فاقد مجوز مشخصات ماده1 فاقد تصویر فاقد مجوز  کیمیا 

 مایع ظرفشویی                

 (با رایحه لیمو1

کنندگی بال ضد  ( قدرت پاک 2

 بو

 (بهترین چربی زدایی 3

59 

 

 




