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۶۷۶/۳۶۹۴۲
۱۴۰۱/۰۵/۰۱

دارد

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و 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 / 
مجوز ورود 

فاقد/تعلی
ق/ابطال

جعل
مشخصات محصول نام تجاری نام محصول غیر مجاز

۱-قبالً طی نامه های شماره 
۶۷۵/۱۸۷۷۲ مورخ۱۴۰۱/۳/۹ و 
۶۷۵/۱۴۶۴۶ مورخ ۹۶/۲/۱۶ و 
۶۷۵/۱۱۷۷۷۰ مورخ ۹۸/۱۲/۲۴ اطالع 

رسانی شده است.
۲-باتوجه به نامه شماره ۱۳۸/ص/غ 
د/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ معاونت غذا و 
دارو سبزوار مبنی بر عدم الصاق برچسب 

کنترل اصالت و سالمت کاال

فاقد
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 
Made in Danmark-۳

۴-سری ساخت ۱۲۸۹
۵- کدکاال۸۵۹۸

۶-ساخت کشور دانمارک
34ml-۷

GOSH

۱-کرم پودر بادوام
VELCET TOUCH 

FONDATION
24H

HOLD SPF 10

باتوجه به نامه شماره ۱۳۸/ص/غ د/۱۲۲ 
مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ معاونت غذا و دارو 
سبزوار مبنی بر عدم الصاق برچسب 

کنترل اصالت و سالمت کاال

فاقد
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-مندرجات عربی نویس

NADE IN P.R.C-۴

Aichun 
Beauty

۲-کرم بزرگ کننده سینه و 
مغذی پوست 

BEREST 
ENLARGING CREAM 
Enhance the Breast 
& Nourishing Skin 

24Hour
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۶۷۶/۳۶۹۴۲
۱۴۰۱/۰۵/۰۱

دارد

باتوجه به نامه شماره ۱۳۸/ص/غ د/۱۲۲ 
مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ معاونت غذا و دارو 
سبزوار مبنی بر عدم الصاق برچسب 

کنترل اصالت و سالمت کاال

فاقد
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 
Dusseldorf.Germany-۳

Schwarzkopf & Henkel-۴
۵-دارای مندرجات ترکی نویس

500ml-۶

GLISS

۳-شامپو مو
Schwarzkopf

SUPREME LENGTH

باتوجه به نامه شماره ۱۳۸/ص/غ د/۱۲۲ 
مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ معاونت غذا و دارو 
سبزوار مبنی بر عدم الصاق برچسب 

کنترل اصالت و سالمت کاال

فاقد
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 
Made in France-۳

50ml-۴
Johnson & Johnson-۵
Sante Beaute france 

Neutrogena

۴-کرم پاک کننده
Refreshingly clear 

moisturiser 
DEVELOPED WITH 
DERMATOLOGISTS

For BLEMISH-
PRONE SKIN

باتوجه به نامه شماره ۱۳۸/ص/غ د/۱۲۲ 
مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ معاونت غذا و دارو 
سبزوار مبنی بر عدم الصاق برچسب 

کنترل اصالت و سالمت کاال

فاقد
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 
200ml-۳

www.testanera.com-۴
500ml -۵

PER WFORMAZIONI SUGHLISS -۶
CHIAMATE GRATIS DA TUTTA ITALIA

GLISS
TESTANERA

۵-ماسک تقویت کننده و 
ترمیم کننده 

HAIR REPAIR 
CONKERATINA 
LIQUIDA SETA 

FLUIDA MASCHERA 
LUCENTEZZA 

INTENSA 
CAPELLI,SENZA 

VITAUTA
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۶۷۶/۳۶۹۴۲
۱۴۰۱/۰۵/۰۱

دارد

باتوجه به نامه شماره ۱۳۸/ص/غ د/۱۲۲ 
مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ معاونت غذا و دارو 
سبزوار مبنی بر عدم الصاق برچسب 

کنترل اصالت و سالمت کاال

فاقد
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

made in P.R.C-۴
۵- دارای مندرجات روسی نویس

Aichun 
Beauty

۶-کرم الغری گیاهی چای 
سبز

HOT SLIM
3Days

Show Slimming 
Traditional Herbals 

GREEN TEA
PREVENT THE 

TREATMENT OF 
CELLULITE 

۱-قبالً طی نامه های شماره 
۶۷۵/۱۴۴۲۹۳ مورخ ۹۹/۱۱/۱۸ و 
۶۷۵/۵۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۶اطالع 

رسانی شده است.
۲-باتوجه به نامه شماره ۱۳۸/ص/غ 
د/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ معاونت غذا و 
دارو سبزوار مبنی بر عدم الصاق برچسب 

کنترل اصالت و سالمت کاال

فاقد
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 
 Johnson & Johnson SBF-۳

Made in Italy-۴
400ml-۵

Johnson’s

۷-شامپو بدن هندوانه و گل 
رز

Soft Energise BODY 
WASH

Refreshes & 
hydrates for soft 

and revitalised skin 
with watermelon & 

rose arma

۱-قبالً طی نامه شماره ۶۷۵/۱۰۴۱۳۰ 
مورخ ۹۹/۱۱/۷ و ۶۷۵/۱۰۹۵۱ مورخ 

۹۹/۲/۸ اطالع رسانی شده است.
۲-باتوجه به نامه شماره ۱۳۸/ص/غ 
د/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ معاونت غذا و 
دارو سبزوار مبنی بر عدم الصاق برچسب 

کنترل اصالت و سالمت کاال

فاقد
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 پاکستانی نویس
Made in Pakestan-۴

www.goree cosmetics.com-۵
E-mail:info@goree cosmetics.com-۶

Goree
گوری

۸-صابون روشن کننده
وایتنینگ سوپ

WHITENING SOAP 
WITH IYCOPENE

AVOCADO & 
ALOEVERA 
With spf 30
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۶۷۶/۳۶۹۴۲
۱۴۰۱/۰۵/۰۱

دارد

باتوجه به نامه شماره ۱۳۸/ص/غ د/۱۲۲ 
مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ معاونت غذا و دارو 
سبزوار مبنی بر عدم الصاق برچسب 

کنترل اصالت و سالمت کاال

فاقد
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 

www.garnier.com-۳
200ml-۴

Paris FRANCE-۵

GARNIER

۹-تونر گل رز
NATURAL ORIGIN 
SKIN NATURALS 

ROSE TONER TONIK 
TONIZUJEIKOL 
TONIYMGAND 

SOOTHING SKORA 
SUCHA WRAZLWA 

DRY AND SENSITIVE 
SKIN CEGAN 

DERMATOGICALLY 
TESTED

باتوجه به نامه شماره ۱۳۸/ص/غ د/۱۲۲ 
مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ معاونت غذا و دارو 
سبزوار مبنی بر عدم الصاق برچسب 

کنترل اصالت و سالمت کاال

فاقد
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

Disaar

۱۰-شامپو ضد ریزش مو
Hair Care Precious 

Natural Herb 
Formula Hair 

Nurturing Anti-Hair 
Loss Shampoo 
Applicable to 

People with Early-
To Middle-Stage 

Seborrheic Alopecin

باتوجه به نامه شماره ۱۳۸/ص/غ د/۱۲۲ 
مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ معاونت غذا و دارو 
سبزوار مبنی بر عدم الصاق برچسب 

کنترل اصالت و سالمت کاال

فاقد
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 

Paris-۳
40ml-۴

A’vene 

۱۱-کرم ترمیم کننده
EAUE THERMALE 

Cicalfate 
Restorative 

Protective cream 
FRAGRANCE-FREE 

(C-RESTORE-
COPPER-ZINC)

Helps to replenish 
the skin’s moisture 

barrier for 
sensitive,delicate
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۶۷۶/۳۶۹۴۲
۱۴۰۱/۰۵/۰۱

دارد

باتوجه به نامه شماره ۱۳۸/ص/غ د/۱۲۲ 
مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ معاونت غذا و دارو 
سبزوار مبنی بر عدم الصاق برچسب 

کنترل اصالت و سالمت کاال

فاقد
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 

MADE IN SPAIN-۳
۴-دارای مندرجات انگلیسی نویس

Nelly

۱۲-کرم اسپری ترمیم 
کننده مو

PROFESSIONAL 
GOLD 24K

ELEVENTONE
HAIR TREATMENT 

ALL IN ONE
Letus who are doing 

to become 
butterflies let them 

cocoon 

باتوجه به نامه شماره ۱۳۸/ص/غ د/۱۲۲ 
مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ معاونت غذا و دارو 
سبزوار مبنی بر عدم الصاق برچسب 

کنترل اصالت و سالمت کاال

فاقد
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 چینی نویس
50ML-۴

MADE IN KOREA-۵
Manufactured for PERENNEBELL -۶

CO.,LTD Seongdong, Seoul
۷- مندرجات ترکی نویس

YUJA
NIACIN

۱۳-سرم روشن کننده و 
ضدلک

BLEMISH
CARE SERUM

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 در صورت وجود 

برچسب اصالت و سالمت بر روی محصول مقتضی است کنترلهای الزم بر روی آن صورت گیرد.
تبصره ۳: 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: جهت اطالع
ریاست محترم انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران: جهت اطالع

رئیس محترم هیئت مدیره انجمن واردکنندگان فراورده های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران: جهت اطالع
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 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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