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معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

موضوع: فرآورده آرایشی و بهداشتی غیر مجاز

با سالم واحترام؛

       با توجه به اطالعات جدول زیر در خصوص فرآورده های غیر مجاز آرایشی و بهداشتی، مقتضی است دستور فرمایید در صورت 
مشاهده فرآورده 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-قبالً طی نامه شماره 
۶۷۵/۱۴۶۴۶مورخ ۹۶/۲/۱۶ 

اطالع رسانی شده است.
۲-باتوجه به مشاهده در سطح 

عرضه به انضمام تصاویر پیوست
 

فاقد 
هرگونه 

مجوز 
بهداشتی

فاقد ۱-فاقد برچسب اصالت و سالمت 
کاال و یا دارای برچسب اصالت        

نامعتبر و مشخصاتی از قبیل         
( شماره پروانه بهداشتی، تاریخ 
تولید و انقضا و سری ساخت و نام 

تولید کننده و کارخانه )
۲-فاقد برچسب فارسی نویس 
الصاق شده مطابق ضوابط این 

اداره کل 
۳- دارای مندرجات فارسی نویس

۴- دارای مندرجات انگلیسی 
نویس

Made In France-۵
۶-سری ساخت ۱۲۵۶۹۸۱۴

۷-دارای مجوز از کشور سازنده 
محصول ساخت فرانسه

RUSSETT
paris

۱-کرم پودر با پوشش کامل با 
ماندگاری ۲۴ ساعته پوشش فوق 
العاده و یکدست پوست با ظاهری 
کامالً طبیعی همراه با برو 
ویتامین، جهت ایجاد رطوبت و 

نرمی پوست 
دارای فیلترهای محافظتی در 

 UVA,UV برابر اشعه های
برای انواع پوست، تایید شده 

توسط متخصصین پوست 
24 H FOUNDATION 
WATER PROOF
With Vitamin E
SPF 15
For Flawless Look
WATER PROOF 
FOUNDATION
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۱-قبالً طی نامه شماره 
۶۷۵/۹۹۸۴۹مورخ  

۹۶/۸/۱۰اطالع رسانی شده 
است.

۲-باتوجه به مشاهده در سطح 
عرضه به انضمام تصاویر پیوست

فاقد 
هرگونه 

مجوز 
بهداشتی

فاقد ۱-فاقد برچسب اصالت و سالمت 
کاال و یا دارای برچسب اصالت       

نامعتبر و مشخصاتی از قبیل ( 
شماره پروانه بهداشتی، تاریخ 
تولید و انقضا و سری ساخت و نام 

تولید کننده و کارخانه)
۲-فاقد برچسب فارسی نویس 
الصاق شده مطابق ضوابط این 

اداره کل 
۳-دارای مندرجات فارسی نویس

۴- دارای مندرجات انگلیسی 
نویس

Beauty GENIE ۲-پنکیک ضد آب جی نی 
حاوی ویتامینه

Compact Powder
Natural and Uniform 
Finish
WATER RROOF POWDER
With water make beauty

باتوجه به مشاهده در سطح 
عرضه به انضمام تصاویر پیوست 

فاقد 
هرگونه 

مجوز 
بهداشتی

فاقد ۱-فاقد برچسب اصالت و سالمت 
کاال و یا دارای برچسب اصالت          

نامعتبر و مشخصاتی از قبیل ( 
شماره پروانه بهداشتی، تاریخ 
تولید و انقضا و سری ساخت و نام 

تولید کننده و کارخانه)
۲-فاقد برچسب فارسی نویس 
الصاق شده مطابق ضوابط این 

اداره کل 
۳- دارای مندرجات انگلیسی 

نویس
Made in U.S.A-۴

Prefect ۳-   فیلرمو
Hair Filler

۱-قبالً طی نامه های شماره 
۶۷۵/۱۴۶۴۶مورخ ۹۶/۲/۱۶و 

۶۷۵/۱۱۷۷۷۰مورخ۹۸/۱۲/۲۴ 
اطالع رسانی شده است.

۲-باتوجه به مشاهده در سطح 
عرضه به انضمام تصاویر پیوست

فاقد 
هرگونه 

مجوز 
بهداشتی

فاقد ۱-فاقد برچسب اصالت و سالمت 
کاال و یا دارای برچسب اصالت          

نامعتبر و مشخصاتی از قبیل ( 
شماره پروانه بهداشتی، تاریخ 
تولید و انقضا و سری ساخت و نام 

تولید کننده و کارخانه )
۲-فاقد برچسب فارسی نویس 
الصاق شده مطابق ضوابط این 

اداره کل 
۳- دارای مندرجات انگلیسی 

نویس
۴- ساخت کشور دانمارک

GOSH
COSMETICS

۴-کرم پودر با دوام گاش 
VELVET TOUCH
FOUNFATION
UP TO
24H HOLD
SPF 10+
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۵-کد کاال۸۵۹۸
۶- سری ساخت ۱۲۸۹

40ml-۷
made in Denmark-۸

۹-دارای برچسب فارسی نویس
۱-قبالً طی نامه های شماره 
۶۷۵/۱۴۶۴۶مورخ ۹۶/۲/۱۶و 

۶۷۵/۱۱۷۷۷۰مورخ۹۸/۱۲/۲۴ 
اطالع رسانی شده است.

۲-باتوجه به مشاهده در سطح 
عرضه به انضمام تصاویر پیوست

فاقد 
هرگونه 

مجوز 
بهداشتی

فاقد ۱-فاقد برچسب اصالت و سالمت 
کاال و یا دارای برچسب اصالت           

نامعتبر و مشخصاتی از قبیل ( 
شماره پروانه بهداشتی، تاریخ 
تولید و انقضا و سری ساخت و نام 

تولید کننده و کارخانه)
۲-فاقد برچسب فارسی نویس 
الصاق شده مطابق ضوابط این 

اداره کل 
۳- دارای مندرجات انگلیسی 

نویس
۴-دارای برچسب فارسی نویس 

۵-ساخت کارخانه گاش کشور 
دانمارک

۶-شماره مجوز 
بهداشتی۲۳۴۸/۳۴

۷-شرکت واردکننده چرخش کار
۸- سری ساخت ۲۳۴۵۷۹۸

GOSH
COSMETICS 

۵-ریمل ضدحساسیت
WATERPROOF
 MASCARA 
SUPER MASCARA 
PROFESSIONAL MAKE-
UP

باتوجه به مشاهده در سطح 
عرضه به انضمام تصاویر پیوست 

فاقد 
هرگونه 

مجوز 
بهداشتی

فاقد ۱-فاقد برچسب اصالت و سالمت 
کاال و یا دارای برچسب اصالت            

نامعتبر و مشخصاتی از قبیل ( 
شماره پروانه بهداشتی، تاریخ 
تولید و انقضا و سری ساخت و نام 

تولید کننده و کارخانه )
۲-فاقد برچسب فارسی نویس 
الصاق شده مطابق ضوابط این 

اداره کل 
۳-دارای مندرجات انگلیسی 

نویس
16ml-۴

Kajal ۶-ریمل 
MASCARA VOLUM-
LASH
EXTRA-WATERPROOF
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تبصره ۱: قابل ذکر است این اطالع رسانی صرفاً جهت فرآورده قید شده در نامه منطبق با تصاویر (تصاویر برای راهنمایی به پیوست 
موجود است) می باشد. 

تبصره ۲: قابل ذکر است این اطالع رسانی صرفاً شامل نام تجاری با دیکته باال بوده و همچنین مواردی که دارای پیشوند یا پسوند 
از این نام های تجاری می باشند را مشمول نمی شود و بایستی در صورت لزوم مورد بررسی قرار گیرد. ضمناً مقتضی است چنانچه 

محصول دارای برچسب اصالت و سالمت می باشد کنترل های الزم روی آن انجام گیرد.
تبصره ۳: همچنین همکاران محترم جهت ادامه 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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رونوشت :
جناب آقای دکتر امیرمحمد پرهام فر مدیر کل محترم دفتر پیشگیری از قاچاق کاال و ارز: جهت استحضار و اقدام الزم 

جناب آقای سعید ممبینی رئیس محترم اتاق اصناف ایران: جهت استحضار و اقدام الزم 
جناب آقای مهندس مهدی پور مدیر کل محترم دفتر محصوالت بهداشتی ،دارویی وتجهیزات پزشکی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید 

کنندگان : جهت استحضار و اقدام الزم 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان: جهت استحضار 

جناب آقای مهندس عاقل مشاور محترم رئیس سازمان و مدیر کل حوزه ریاست:جهت استحضار
جناب آقای دکتر شریفی سرپرست محترم دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امورحقوقی سازمان غذا و دارو :جهت استحضار و اقدام الزم

جناب آقای مهندس کاظمی سرپرست محترم دفتر فناوری اطالعات و سامانه های سالمت:جهت استحضار
انجمن ملی حمایت ازحقوق مصرف کنندگان: جهت استحضار 

ریاست محترم انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران
جناب آقای علم بیگی ریاست محترم انجمن صنایع شوینده و آرایشی بهداشتی 

رئیس محترم هیئت مدیره انجمن واردکنندگان فراورده های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران: جهت استحضار و اقدام الزم
مرکز توسعه تجارت و الکترونیکی وزارت صنعت  معدن و تجارت: جهت استحضار و اعالم به فروشگاه های اینترنتی

اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای: جهت اطالع و اقدام الزم
سازمان اتکا: جهت اطالع و اقدام الزم

مدیر محترم فروشگاه رفاه: جهت اطالع و اقدام الزم
مدیر محترم فروشگاه شهروند: جهت اطالع و اقدام الزم

مدیر محترم فروشگاه سپه: جهت اطالع و اقدام الزم
سرپرست محترم معاونت مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ

شرکت هایپر استار: جهت اطالع و اقدام الزم
مدیرعامل محترم سازمان مدیریت میوه و تره بار شهرداری تهران: جهت اطالع و اقدام الزم

معاون محترم نظارت بر اماکن عمومی پاوا فاتب
سرکار خانم دکتر مرجانیان معاون محترم اجرایی اداره کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی 

جناب آقای دکتر رضوی افضل معاون محترم برنامه ریزی اداره کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی
سرکار خانم دکتر حسینی فیروزابادی سرپرست محترم اداره نظارت و ارزیابی بر عوارض فراورده های آرایشی و بهداشتی

سرکار خانم دکتر منصوری دارا سرپرست محترم اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های آرایشی پوست و مو
سرکار خانم سرطاقی کارشناس محترم اداره نظارت و ارزیابی بر عوارض فراورده های آرایشی و بهداشتی

سرکار خانم مهندس حسینی اشپال رئیس محترم اداره اسناد و مکاتبات اداری:به انضمام پیوست ها جهت FAX و ارسال به دانشگاه های علوم 
پزشکی سراسر کشور و ارگان های ذیربط
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