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دارد

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

موضوع: فرآورده آرایشی و بهداشتی غیر مجاز

با سالم و احترام؛

       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 / 
مجوزورود ( 
با ذکر 

شماره )

فاقد
تعلیق
ابطال
جعل

مشخصات محصول نام تجاری نام محصول غیر مجاز

۱-به استناد نامه 
شماره۱۰۰/۹۴۳/ص/۱۴۰۰ 

مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲معاونت غذا و 
دارو گراش مبنی بر غیرمجاز 

بودن
۲-به استناد نامه شماره 
۱۶/۳۴/۱/۲۹۵۵/پ مورخ 
۱۴۰۰/۳/۱۹ معاونت غذا و دارو 
همدان مبنی بر غیرمجاز بودن 

کاال

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 عربی نویس

۴- دارای مندرجات انگلیسی نویس
۵-این صابون لطیف کننده، ترمیم 
کننده و عمیقاً پاک کننده است و 
جوش ها سرسیاه و خال ها ریز را 
ناپدید می کند. این صابون جوان 
کننده و شاداب کننده پوست است و 

از پیری زودرس جلوگیری می کند.
۶-شرکت نگین بلوچستان

MADE IN THAILAND-۷
120g-۸

MFD:10-10-2020-۹
EXP:09-10-2025

SOAP NEGEN 
TARYAK

۱-صابون تریاک 
4 in 1 NEGEN TARYAK 
SOAP 
Skin Tonic & Cleanser 
Soap 
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۱-به استناد نامه 
شماره۱۰۰/۹۴۳/ص/۱۴۰۰ 

مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲معاونت غذا و 
دارو گراش مبنی بر غیرمجاز 

بودن
 

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 
MFD:01-2020-۳

EXP:01-2025
MAD IN P.R.C-۴

Skaya ۲-صابون تریاک 
4 in 1 NEGEN TARYAK 
SOAP 
Skin Tonic & Cleanser 
Soap 

۱-به استناد نامه 
شماره۱۰۰/۹۴۳/ص/۱۴۰۰ 

مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲معاونت غذا و 
دارو گراش مبنی بر غیرمجاز 

بودن

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 مندرجات عربی نویس
Mfg: Jan 2018-۵

EXP: Jan 2023 
 TRYAK Cesmelios -۶

PAKESTAN

TARYAK 
تریاک

۳-   کرم روشن کننده و 
سفید کننده 

Skin lightening and 
whitening CREAM

Fairer Skin 
1WEEK

Cherry EXtrad for 
faimess 

تفتیح البشره و تبییض 
کریم 

۱الجلد اکثر عدالنی اسبوع
خالصه الکرز اللعداله
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۱-به استناد نامه 
شماره۱۰۰/۹۴۳/ص/۱۴۰۰ 

مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲معاونت غذا و 
دارو گراش مبنی بر غیرمجاز 

بودن

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 
120g -۳

MADE IN THAILAND-۴
Mfg: 10-01-2021-۵

EXP09-01-2026 

NEGEN 
TARYAK 
GOLD 

COLLAGEN

۴-صابون تریاک ،کالژن طال
ADVANCE FORMULA
4 in 1 NEGEN TARYAK 
SOAP 
GOLD COLLAGEN Skin 
Tonic & Cleanser Soap

ORGINAL

تبصره ۱: قابل ذکر است این اطالع رسانی صرفا 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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