
                                                                                                                                     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

۶۷۵/۹۳۸۰۲
۱۳۹۸/۱۰/۱۵

دارد

معاونین محترم غذا و داروی 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 اقالم 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 
غیرمجاز

۱.به استناد نامه شماره 
۱۳۵/۷۱۸۲/ص/۹۸ مورخ ۹۸/۷/۱۵ 

معاونت غذا و داروی دانشگاه  ایران

۲- پیرو نامه شماره ۶۷۵/۱۴۶۴۶ 
مورخ ۹۶/۲/۱۶ در خصوص اطالع 
رسانی عمومی سایر محصوالت با نام 

تجاری مذکور 

(تصاویر پیوست)

فاقدهر گونه 
پروانه بهداشتی

فاقد ۱.فاقد برچسب فارسی نویس

۲.فاقد برچسب اصالت و سالمت 

۳.درج عبارات                         
                                   Hairx

۴-تولید کشور ایتالیا و 
ORIFLAME 

COSMETICS

ORIFLAME

sweden

۱.کیت رنگ مو

Trucolour

۱.به استناد نامه شماره 
۱۳۵/۷۱۸۲/ص/۹۸ مورخ ۹۸/۷/۱۵ 

معاونت غذا و داروی ایران

(تصاویر پیوست)

فاقدهر گونه 
پروانه بهداشتی

فاقد ۱.فاقد برچسب فارسی نویس

۲.-فاقد برچسب اصالت وسالمت  یا 
دارای برچسب اصالت وسالمت 

تقلبی 

Made in                           -۳
    Germany

۴- درج شرکت واردکننده نوآوران 
ایرانیان که در سامانه وجود ندارد.

 Made by GUTBERLET              ۵
-

ANIL ۲-.پنکیک

True Matt

Pressed 
Powder
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۱.به استناد نامه شماره 
۱۳۵/۷۱۸۲/ص/۹۸ مورخ ۹۸/۷/۱۵ 

معاونت غذا و داروی ایران 

(تصاویر پیوست)

فاقدهر گونه 
پروانه بهداشتی

فاقد ۱.فاقد برچسب فارسی نویس

۲.-فاقد برچسب اصالت وسالمت  یا 
دارای برچسب اصالت وسالمت 

تقلبی 

Made in                           -۳
    Germany

 Made by                -۴
   GUTBERLET

ANIL ۳.رژلب    
   Matte   

 Lipstick

 Rich  
Colour

۱.به استناد نامه شماره 
۱۳۵/۷۱۸۲/ص/۹۸ مورخ ۹۸/۷/۱۵ 

معاونت غذا و داروی ایران

(تصاویر پیوست)

فاقدهر گونه 
پروانه بهداشتی

فاقد ۱-فاقد برچسب فارسی نویس

۲.-فاقد برچسب اصالت وسالمت  یا 
دارای برچسب اصالت وسالمت 

تقلبی 

Made in                           -۳
    Germany

 Made by                -۴
                 GUTBERLET

ANIL ۴-کرم 
MINERپودر

ALIZE

Moisture 
Foundatine 
Ultrainvisi

ble Cover 
Fluid

تبصره: 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.ضمنا چنانچه محصولی دارای برچسب 

سالمت و اصالت باشد، کنترلهای الزم روی آن انجام گیرد.
ضمناً از همکاران محترم خواهشمند است جهت 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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