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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 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 

فاقد/تعلیق/ا
بطال
جعل

مشخصات محصول نام تجاری نام محصول غیر مجاز

۱. به استناد نامه های شماره ۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ 
و ۲۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ شرکت پوبر نماینده رسمی 
محصوالت SESDERMA مبنی بر غیر مجاز بودن کلیه 
محصوالت با نام تجاری SESDERMA در سطح عرضه به 
استثناء محصوالت پاک کننده سنسی سس کالسیک، ژل 
کرم ضد چروک ای سی گالیکولیک کالسیک و لوسیون 
آزالک مناسب صورت، بدن و کف سر با مشخصات مندرج در 

پیوست

فاقد مجوز 
بهداشتی 

معتبر

انقضای پروانه 
بهداشتی

۱–دارای برچسب اصالت و 
سالمت کاالی نامعتبر و یا 
فاقد برچسب اصالت و 

سالمت
۲ – فاقد برچسب فارسی 
نویس و یا دارای برچسب 
فارسی نویس مغایر با 

ضوابط این اداره کل

SESDERMA 

لوسیون تقویت کننده مو
 

SESKAVEL Anti-Hair 
Loss Lotion

۱. به استناد نامه های شماره ۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ 
و ۲۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ شرکت پوبر نماینده رسمی 
محصوالت SESDERMA مبنی بر غیر مجاز بودن کلیه 
محصوالت با نام تجاری SESDERMA در سطح عرضه به 
استثناء محصوالت پاک کننده سنسی سس کالسیک، ژل 
کرم ضد چروک ای سی گالیکولیک کالسیک و لوسیون 
آزالک مناسب صورت، بدن و کف سر با مشخصات مندرج در 

پیوست

فاقد مجوز 
بهداشتی 

معتبر انقضای پروانه 
بهداشتی

۱–دارای برچسب اصالت و 
سالمت کاالی نامعتبر و یا 
فاقد برچسب اصالت و 

سالمت
۲ – فاقد برچسب فارسی 
نویس و یا دارای برچسب 
فارسی نویس مغایر با 

ضوابط این اداره کل

 
SESDERMA 

ژل مرطوب کننده و 
بازسازی کننده پوست

HIDRALOE Aloe Gel 
Moisturizing Soothing 

And Regenerating
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۱. به استناد نامه های شماره ۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ 
و ۲۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ شرکت پوبر نماینده رسمی 
محصوالت SESDERMA مبنی بر غیر مجاز بودن کلیه 
محصوالت با نام تجاری SESDERMA در سطح عرضه به 
استثناء محصوالت پاک کننده سنسی سس کالسیک، ژل 
کرم ضد چروک ای سی گالیکولیک کالسیک و لوسیون 
آزالک مناسب صورت، بدن و کف سر با مشخصات مندرج در 

پیوست

فاقد مجوز 
بهداشتی 

معتبر انقضای پروانه 
بهداشتی

۱–دارای برچسب اصالت و 
سالمت کاالی نامعتبر و یا 
فاقد برچسب اصالت و 

سالمت
۲ – فاقد برچسب فارسی 
نویس و یا دارای برچسب 
فارسی نویس مغایر با 

ضوابط این اداره کل

SESDERMA 

کرم مرطوب کننده و 
مغذی صورت

HIDRALOE Moisturizing 
Facial Cream All Skin 

Types

۱. به استناد نامه های شماره ۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ 
و ۲۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ شرکت پوبر نماینده رسمی 
محصوالت SESDERMA مبنی بر غیر مجاز بودن کلیه 
محصوالت با نام تجاری SESDERMA در سطح عرضه به 
استثناء محصوالت پاک کننده سنسی سس کالسیک، ژل 
کرم ضد چروک ای سی گالیکولیک کالسیک و لوسیون 
آزالک مناسب صورت، بدن و کف سر با مشخصات مندرج در 

پیوست

فاقد مجوز 
بهداشتی 

معتبر انقضای پروانه 
بهداشتی

۱–دارای برچسب اصالت و 
سالمت کاالی نامعتبر و یا 
فاقد برچسب اصالت و 

سالمت
۲ – فاقد برچسب فارسی 
نویس و یا دارای برچسب 
فارسی نویس مغایر با 

ضوابط این اداره کل

SESDERMA 

کرم دور چشم

HIDRALOE Eye 
Contour Cream 

Antiaging Moisturizing 
All Skin Types

۱. به استناد نامه های شماره ۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ 
و ۲۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ شرکت پوبر نماینده رسمی 
محصوالت SESDERMA مبنی بر غیر مجاز بودن کلیه 
محصوالت با نام تجاری SESDERMA در سطح عرضه به 
استثناء محصوالت پاک کننده سنسی سس کالسیک، ژل 
کرم ضد چروک ای سی گالیکولیک کالسیک و لوسیون 
آزالک مناسب صورت، بدن و کف سر با مشخصات مندرج در 

پیوست

فاقد مجوز 
بهداشتی 

معتبر انقضای پروانه 
بهداشتی

۱–دارای برچسب اصالت و 
سالمت کاالی نامعتبر و یا 
فاقد برچسب اصالت و 

سالمت
۲ – فاقد برچسب فارسی 
نویس و یا دارای برچسب 
فارسی نویس مغایر با 

ضوابط این اداره کل

SESDERMA 

فوم پاک کننده

SALISES Facial/Body 
Foamy Soap-Free 
Cream For Acne - 

Prone Skin Cleansing

۱. به استناد نامه های شماره ۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ 
و ۲۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ شرکت پوبر نماینده رسمی 
محصوالت SESDERMA مبنی بر غیر مجاز بودن کلیه 
محصوالت با نام تجاری SESDERMA در سطح عرضه به 
استثناء محصوالت پاک کننده سنسی سس کالسیک، ژل 
کرم ضد چروک ای سی گالیکولیک کالسیک و لوسیون 
آزالک مناسب صورت، بدن و کف سر با مشخصات مندرج در 

پیوست

فاقد مجوز 
بهداشتی 

معتبر انقضای پروانه 
بهداشتی

۱–دارای برچسب اصالت و 
سالمت کاالی نامعتبر و یا 
فاقد برچسب اصالت و 

سالمت
۲ – فاقد برچسب فارسی 
نویس و یا دارای برچسب 
فارسی نویس مغایر با 

ضوابط این اداره کل

SESDERMA 

ژل کرم مرطوب کننده و 
مناسب پوست های 

دارای آکنه

SALISES Moisturizing 
Gel Cream Mixed Acne-

Prone Skin Oil Free
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۱. به استناد نامه های شماره ۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ 
و ۲۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ شرکت پوبر نماینده رسمی 
محصوالت SESDERMA مبنی بر غیر مجاز بودن کلیه 
محصوالت با نام تجاری SESDERMA در سطح عرضه به 
استثناء محصوالت پاک کننده سنسی سس کالسیک، ژل 
کرم ضد چروک ای سی گالیکولیک کالسیک و لوسیون 
آزالک مناسب صورت، بدن و کف سر با مشخصات مندرج در 

پیوست

فاقد مجوز 
بهداشتی 

معتبر انقضای پروانه 
بهداشتی

۱–دارای برچسب اصالت و 
سالمت کاالی نامعتبر و یا 
فاقد برچسب اصالت و 

سالمت
۲ – فاقد برچسب فارسی 
نویس و یا دارای برچسب 
فارسی نویس مغایر با 

ضوابط این اداره کل

SESDERMA 

ژل مناسب پوست های 
دارای آکنه

SALISES Focal 
Treatment For Acne-

Prone Skin

۱. به استناد نامه های شماره ۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ 
و ۲۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ شرکت پوبر نماینده رسمی 
محصوالت SESDERMA مبنی بر غیر مجاز بودن کلیه 
محصوالت با نام تجاری SESDERMA در سطح عرضه به 
استثناء محصوالت پاک کننده سنسی سس کالسیک، ژل 
کرم ضد چروک ای سی گالیکولیک کالسیک و لوسیون 
آزالک مناسب صورت، بدن و کف سر با مشخصات مندرج در 

پیوست

فاقد مجوز 
بهداشتی 

معتبر انقضای پروانه 
بهداشتی

۱–دارای برچسب اصالت و 
سالمت کاالی نامعتبر و یا 
فاقد برچسب اصالت و 

سالمت
۲ – فاقد برچسب فارسی 
نویس و یا دارای برچسب 
فارسی نویس مغایر با 

ضوابط این اداره کل

SESDERMA 

لوسیون مرطوب کننده 
پوست به شکل اسپری 
فاقد گاز (مناسب پوست 
های دارای آکنه و قرمزی)

AZELAC Moisturizing 
Gel Acne -

Prone,Erythemal Skin 
With Redness

۱. به استناد نامه های شماره ۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ 
و ۲۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ شرکت پوبر نماینده رسمی 
محصوالت SESDERMA مبنی بر غیر مجاز بودن کلیه 
محصوالت با نام تجاری SESDERMA در سطح عرضه به 
استثناء محصوالت پاک کننده سنسی سس کالسیک، ژل 
کرم ضد چروک ای سی گالیکولیک کالسیک و لوسیون 
آزالک مناسب صورت، بدن و کف سر با مشخصات مندرج در 

پیوست

فاقد مجوز 
بهداشتی 

معتبر انقضای پروانه 
بهداشتی

۱–دارای برچسب اصالت و 
سالمت کاالی نامعتبر و یا 
فاقد برچسب اصالت و 

سالمت
۲ – فاقد برچسب فارسی 
نویس و یا دارای برچسب 
فارسی نویس مغایر با 

ضوابط این اداره کل

SESDERMA 

ژل مرطوب کننده و 
مناسب پوست های 

چرب

AZELAC Facial Body 
Hair Lotion Acne-
Prone,Skin With 

Redness

۱. به استناد نامه های شماره ۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ 
و ۲۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ شرکت پوبر نماینده رسمی 
محصوالت SESDERMA مبنی بر غیر مجاز بودن کلیه 
محصوالت با نام تجاری SESDERMA در سطح عرضه به 
استثناء محصوالت پاک کننده سنسی سس کالسیک، ژل 
کرم ضد چروک ای سی گالیکولیک کالسیک و لوسیون 
آزالک مناسب صورت، بدن و کف سر با مشخصات مندرج در 

پیوست

فاقد مجوز 
بهداشتی 

معتبر انقضای پروانه 
بهداشتی

۱–دارای برچسب اصالت و 
سالمت کاالی نامعتبر و یا 
فاقد برچسب اصالت و 

سالمت
۲ – فاقد برچسب فارسی 
نویس و یا دارای برچسب 
فارسی نویس مغایر با 

ضوابط این اداره کل

SESDERMA 

کرم دور چشم

RETISES Facial Eye 
Contour Cream 

Retinol/Vitamin C
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۱. به استناد نامه های شماره ۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ 
و ۲۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ شرکت پوبر نماینده رسمی 
محصوالت SESDERMA مبنی بر غیر مجاز بودن کلیه 
محصوالت با نام تجاری SESDERMA در سطح عرضه به 
استثناء محصوالت پاک کننده سنسی سس کالسیک، ژل 
کرم ضد چروک ای سی گالیکولیک کالسیک و لوسیون 
آزالک مناسب صورت، بدن و کف سر با مشخصات مندرج در 

پیوست

فاقد مجوز 
بهداشتی 

معتبر انقضای پروانه 
بهداشتی

۱–دارای برچسب اصالت و 
سالمت کاالی نامعتبر و یا 
فاقد برچسب اصالت و 

سالمت
۲ – فاقد برچسب فارسی 
نویس و یا دارای برچسب 
فارسی نویس مغایر با 

ضوابط این اداره کل

SESDERMA 

کرم مناسب چروک های 
سطحی پوست

RETISES 0.25 Facial 
Antiwrinkle 

Regenerative Cream 
Retinol/Vitamin C

۱. به استناد نامه های شماره ۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ 
و ۲۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ شرکت پوبر نماینده رسمی 
محصوالت SESDERMA مبنی بر غیر مجاز بودن کلیه 
محصوالت با نام تجاری SESDERMA در سطح عرضه به 
استثناء محصوالت پاک کننده سنسی سس کالسیک، ژل 
کرم ضد چروک ای سی گالیکولیک کالسیک و لوسیون 
آزالک مناسب صورت، بدن و کف سر با مشخصات مندرج در 

پیوست

فاقد مجوز 
بهداشتی 

معتبر انقضای پروانه 
بهداشتی

۱–دارای برچسب اصالت و 
سالمت کاالی نامعتبر و یا 
فاقد برچسب اصالت و 

سالمت
۲ – فاقد برچسب فارسی 
نویس و یا دارای برچسب 
فارسی نویس مغایر با 

ضوابط این اداره کل

SESDERMA 

سرم مناسب پوستهای 
دارای لک

AZELAC RU Facial 
Serum Depigmenting 

All Skin Types

۱. به استناد نامه های شماره ۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ 
و ۲۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ شرکت پوبر نماینده رسمی 
محصوالت SESDERMA مبنی بر غیر مجاز بودن کلیه 
محصوالت با نام تجاری SESDERMA در سطح عرضه به 
استثناء محصوالت پاک کننده سنسی سس کالسیک، ژل 
کرم ضد چروک ای سی گالیکولیک کالسیک و لوسیون 
آزالک مناسب صورت، بدن و کف سر با مشخصات مندرج در 

پیوست

فاقد مجوز 
بهداشتی 

معتبر انقضای پروانه 
بهداشتی

۱–دارای برچسب اصالت و 
سالمت کاالی نامعتبر و یا 
فاقد برچسب اصالت و 

سالمت
۲ – فاقد برچسب فارسی 
نویس و یا دارای برچسب 
فارسی نویس مغایر با 

ضوابط این اداره کل

SESDERMA 

سرم مناسب تیرگی دور 
چشم

K-VIT Facial Anti -Dark 
Circle Serum Clarifying 

Vitamin K Oxide

۱. به استناد نامه های شماره ۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ 
و ۲۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ شرکت پوبر نماینده رسمی 
محصوالت SESDERMA مبنی بر غیر مجاز بودن کلیه 
محصوالت با نام تجاری SESDERMA در سطح عرضه به 
استثناء محصوالت پاک کننده سنسی سس کالسیک، ژل 
کرم ضد چروک ای سی گالیکولیک کالسیک و لوسیون 
آزالک مناسب صورت، بدن و کف سر با مشخصات مندرج در 

پیوست

فاقد مجوز 
بهداشتی 

معتبر انقضای پروانه 
بهداشتی

۱–دارای برچسب اصالت و 
سالمت کاالی نامعتبر و یا 
فاقد برچسب اصالت و 

سالمت
۲ – فاقد برچسب فارسی 
نویس و یا دارای برچسب 
فارسی نویس مغایر با 

ضوابط این اداره کل

SESDERMA 

ژل روشن کننده پوست

KOJICOL PLUS Facial 
Skin Lightener Gel
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۶۷۶/۶۳۷۹۵
۱۴۰۱/۰۷/۱۶

دارد

۱. به استناد نامه های شماره ۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ 
و ۲۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ شرکت پوبر نماینده رسمی 
محصوالت SESDERMA مبنی بر غیر مجاز بودن کلیه 
محصوالت با نام تجاری SESDERMA در سطح عرضه به 
استثناء محصوالت پاک کننده سنسی سس کالسیک، ژل 
کرم ضد چروک ای سی گالیکولیک کالسیک و لوسیون 
آزالک مناسب صورت، بدن و کف سر با مشخصات مندرج در 

پیوست

فاقد مجوز 
بهداشتی 

معتبر انقضای پروانه 
بهداشتی

۱–دارای برچسب اصالت و 
سالمت کاالی نامعتبر و یا 
فاقد برچسب اصالت و 

سالمت
۲ – فاقد برچسب فارسی 
نویس و یا دارای برچسب 
فارسی نویس مغایر با 

ضوابط این اداره کل

SESDERMA 

کرم پودر مایع

ACNISES YOUNG SPF 5 
Liquid Make-Up 

Oily,Acne-Prone Skin 
CLAIRE

۱. به استناد نامه های شماره ۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ 
و ۲۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ شرکت پوبر نماینده رسمی 
محصوالت SESDERMA مبنی بر غیر مجاز بودن کلیه 
محصوالت با نام تجاری SESDERMA در سطح عرضه به 
استثناء محصوالت پاک کننده سنسی سس کالسیک، ژل 
کرم ضد چروک ای سی گالیکولیک کالسیک و لوسیون 
آزالک مناسب صورت، بدن و کف سر با مشخصات مندرج در 

پیوست

فاقد مجوز 
بهداشتی 

معتبر انقضای پروانه 
بهداشتی

۱–دارای برچسب اصالت و 
سالمت کاالی نامعتبر و یا 
فاقد برچسب اصالت و 

سالمت
۲ – فاقد برچسب فارسی 
نویس و یا دارای برچسب 
فارسی نویس مغایر با 

ضوابط این اداره کل

SESDERMA 

کرم پودر مایع (رنگ بژ 
تیره )

ACNISES YOUNG SPF 5 
Liquid Make-Up 

Oily,Acne-Prone Skin 
DORE

۱. به استناد نامه های شماره ۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ 
و ۲۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ شرکت پوبر نماینده رسمی 
محصوالت SESDERMA مبنی بر غیر مجاز بودن کلیه 
محصوالت با نام تجاری SESDERMA در سطح عرضه به 
استثناء محصوالت پاک کننده سنسی سس کالسیک، ژل 
کرم ضد چروک ای سی گالیکولیک کالسیک و لوسیون 
آزالک مناسب صورت، بدن و کف سر با مشخصات مندرج در 

پیوست

فاقد مجوز 
بهداشتی 

معتبر انقضای پروانه 
بهداشتی

۱–دارای برچسب اصالت و 
سالمت کاالی نامعتبر و یا 
فاقد برچسب اصالت و 

سالمت
۲ – فاقد برچسب فارسی 
نویس و یا دارای برچسب 
فارسی نویس مغایر با 

ضوابط این اداره کل

SESDERMA 

کرم پودر (رنگ روشن) 
مناسب چروک های 

سطحی

DAESES SPF 15 
Antiaging Make-UP 
With Caviar Extract 

CLAIRE

۱. به استناد نامه های شماره ۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ 
و ۲۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ شرکت پوبر نماینده رسمی 
محصوالت SESDERMA مبنی بر غیر مجاز بودن کلیه 
محصوالت با نام تجاری SESDERMA در سطح عرضه به 
استثناء محصوالت پاک کننده سنسی سس کالسیک، ژل 
کرم ضد چروک ای سی گالیکولیک کالسیک و لوسیون 
آزالک مناسب صورت، بدن و کف سر با مشخصات مندرج در 

پیوست

فاقد مجوز 
بهداشتی 

معتبر انقضای پروانه 
بهداشتی

۱–دارای برچسب اصالت و 
سالمت کاالی نامعتبر و یا 
فاقد برچسب اصالت و 

سالمت
۲ – فاقد برچسب فارسی 
نویس و یا دارای برچسب 
فارسی نویس مغایر با 

ضوابط این اداره کل

SESDERMA 

کرم پودر (رنگ بژ تیره 
)مناسب چروک های 

سطحی

DAESES SPF 15 
Antiaging Make-UP 
With Caviar Extract 

DORE
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۶۷۶/۶۳۷۹۵
۱۴۰۱/۰۷/۱۶

دارد

۱. به استناد نامه های شماره ۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ 
و ۲۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ شرکت پوبر نماینده رسمی 
محصوالت SESDERMA مبنی بر غیر مجاز بودن کلیه 
محصوالت با نام تجاری SESDERMA در سطح عرضه به 
استثناء محصوالت پاک کننده سنسی سس کالسیک، ژل 
کرم ضد چروک ای سی گالیکولیک کالسیک و لوسیون 
آزالک مناسب صورت، بدن و کف سر با مشخصات مندرج در 

پیوست

فاقد مجوز 
بهداشتی 

معتبر انقضای پروانه 
بهداشتی

۱–دارای برچسب اصالت و 
سالمت کاالی نامعتبر و یا 
فاقد برچسب اصالت و 

سالمت
۲ – فاقد برچسب فارسی 
نویس و یا دارای برچسب 
فارسی نویس مغایر با 

ضوابط این اداره کل

SESDERMA 

کرم پودر شاداب کننده 
(رنگ روشن)

C-VIT SPF 15 
Revitalizing Make-UP 

Hyaluronic Acid 
Vitamin E CLAIRE

۱. به استناد نامه های شماره ۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ 
و ۲۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ شرکت پوبر نماینده رسمی 
محصوالت SESDERMA مبنی بر غیر مجاز بودن کلیه 
محصوالت با نام تجاری SESDERMA در سطح عرضه به 
استثناء محصوالت پاک کننده سنسی سس کالسیک، ژل 
کرم ضد چروک ای سی گالیکولیک کالسیک و لوسیون 
آزالک مناسب صورت، بدن و کف سر با مشخصات مندرج در 

پیوست

فاقد مجوز 
بهداشتی 

معتبر انقضای پروانه 
بهداشتی

۱–دارای برچسب اصالت و 
سالمت کاالی نامعتبر و یا 
فاقد برچسب اصالت و 

سالمت
۲ – فاقد برچسب فارسی 
نویس و یا دارای برچسب 
فارسی نویس مغایر با 

ضوابط این اداره کل

SESDERMA 

کرم پودر شاداب کننده 
(رنگ بژ تیره)

C-VIT SPF 15 
Revitalizing Make-UP 

Hyaluronic Acid 
Vitamin E DORE

۱. به استناد نامه های شماره ۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ 
و ۲۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ شرکت پوبر نماینده رسمی 
محصوالت SESDERMA مبنی بر غیر مجاز بودن کلیه 
محصوالت با نام تجاری SESDERMA در سطح عرضه به 
استثناء محصوالت پاک کننده سنسی سس کالسیک، ژل 
کرم ضد چروک ای سی گالیکولیک کالسیک و لوسیون 
آزالک مناسب صورت، بدن و کف سر با مشخصات مندرج در 

پیوست

فاقد مجوز 
بهداشتی 

معتبر انقضای پروانه 
بهداشتی

۱–دارای برچسب اصالت و 
سالمت کاالی نامعتبر و یا 
فاقد برچسب اصالت و 

سالمت
۲ – فاقد برچسب فارسی 
نویس و یا دارای برچسب 
فارسی نویس مغایر با 

ضوابط این اداره کل

SESDERMA 

کرم مرطوب کننده صورت

C-VIT Moisturizing 
Facial Cream

۱. به استناد نامه های شماره ۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ 
و ۲۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ شرکت پوبر نماینده رسمی 
محصوالت SESDERMA مبنی بر غیر مجاز بودن کلیه 
محصوالت با نام تجاری SESDERMA در سطح عرضه به 
استثناء محصوالت پاک کننده سنسی سس کالسیک، ژل 
کرم ضد چروک ای سی گالیکولیک کالسیک و لوسیون 
آزالک مناسب صورت، بدن و کف سر با مشخصات مندرج در 

پیوست

فاقد مجوز 
بهداشتی 

معتبر انقضای پروانه 
بهداشتی

۱–دارای برچسب اصالت و 
سالمت کاالی نامعتبر و یا 
فاقد برچسب اصالت و 

سالمت
۲ – فاقد برچسب فارسی 
نویس و یا دارای برچسب 
فارسی نویس مغایر با 

ضوابط این اداره کل

SESDERMA 

سرم تقویت کننده مژه و 
ابرو

 & SESLASH Lash
Eyebrow
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۱. به استناد نامه های شماره ۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ 
و ۲۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ شرکت پوبر نماینده رسمی 
محصوالت SESDERMA مبنی بر غیر مجاز بودن کلیه 
محصوالت با نام تجاری SESDERMA در سطح عرضه به 
استثناء محصوالت پاک کننده سنسی سس کالسیک، ژل 
کرم ضد چروک ای سی گالیکولیک کالسیک و لوسیون 
آزالک مناسب صورت، بدن و کف سر با مشخصات مندرج در 

پیوست

فاقد مجوز 
بهداشتی 

معتبر انقضای پروانه 
بهداشتی

۱–دارای برچسب اصالت و 
سالمت کاالی نامعتبر و یا 
فاقد برچسب اصالت و 

سالمت
۲ – فاقد برچسب فارسی 
نویس و یا دارای برچسب 
فارسی نویس مغایر با 

ضوابط این اداره کل

SESDERMA 

سرم روشن کننده

C-VIT Serum All Skin 
Types

۱. به استناد نامه های شماره ۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ 
و ۲۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ شرکت پوبر نماینده رسمی 
محصوالت SESDERMA مبنی بر غیر مجاز بودن کلیه 
محصوالت با نام تجاری SESDERMA در سطح عرضه به 
استثناء محصوالت پاک کننده سنسی سس کالسیک، ژل 
کرم ضد چروک ای سی گالیکولیک کالسیک و لوسیون 
آزالک مناسب صورت، بدن و کف سر با مشخصات مندرج در 

پیوست

فاقد مجوز 
بهداشتی 

معتبر انقضای پروانه 
بهداشتی

۱–دارای برچسب اصالت و 
سالمت کاالی نامعتبر و یا 
فاقد برچسب اصالت و 

سالمت
۲ – فاقد برچسب فارسی 
نویس و یا دارای برچسب 
فارسی نویس مغایر با 

ضوابط این اداره کل

SESDERMA 

سرم روشن کننده پوست 
به شکل آمپول (غیر قابل 

تزریق)

C-VIT Intensive Serum

۱. به استناد نامه های شماره ۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ 
و ۲۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ شرکت پوبر نماینده رسمی 
محصوالت SESDERMA مبنی بر غیر مجاز بودن کلیه 
محصوالت با نام تجاری SESDERMA در سطح عرضه به 
استثناء محصوالت پاک کننده سنسی سس کالسیک، ژل 
کرم ضد چروک ای سی گالیکولیک کالسیک و لوسیون 
آزالک مناسب صورت، بدن و کف سر با مشخصات مندرج در 

پیوست

فاقد مجوز 
بهداشتی 

معتبر انقضای پروانه 
بهداشتی

۱–دارای برچسب اصالت و 
سالمت کاالی نامعتبر و یا 
فاقد برچسب اصالت و 

سالمت
۲ – فاقد برچسب فارسی 
نویس و یا دارای برچسب 
فارسی نویس مغایر با 

ضوابط این اداره کل

SESDERMA 

کرم دور چشم

C-VIT Eye Contour 
Cream

۱. به استناد نامه های شماره ۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ 
و ۲۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ شرکت پوبر نماینده رسمی 
محصوالت SESDERMA مبنی بر غیر مجاز بودن کلیه 
محصوالت با نام تجاری SESDERMA در سطح عرضه به 
استثناء محصوالت پاک کننده سنسی سس کالسیک، ژل 
کرم ضد چروک ای سی گالیکولیک کالسیک و لوسیون 
آزالک مناسب صورت، بدن و کف سر با مشخصات مندرج در 

پیوست

فاقد مجوز 
بهداشتی 

معتبر انقضای پروانه 
بهداشتی

۱–دارای برچسب اصالت و 
سالمت کاالی نامعتبر و یا 
فاقد برچسب اصالت و 

سالمت
۲ – فاقد برچسب فارسی 
نویس و یا دارای برچسب 
فارسی نویس مغایر با 

ضوابط این اداره کل

SESDERMA 
سرم روشن کننده پوست

C-VIT Serum
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۱. به استناد نامه های شماره ۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ 
و ۲۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ شرکت پوبر نماینده رسمی 
محصوالت SESDERMA مبنی بر غیر مجاز بودن کلیه 
محصوالت با نام تجاری SESDERMA در سطح عرضه به 
استثناء محصوالت پاک کننده سنسی سس کالسیک، ژل 
کرم ضد چروک ای سی گالیکولیک کالسیک و لوسیون 
آزالک مناسب صورت، بدن و کف سر با مشخصات مندرج در 

پیوست

فاقد مجوز 
بهداشتی 

معتبر انقضای پروانه 
بهداشتی

۱–دارای برچسب اصالت و 
سالمت کاالی نامعتبر و یا 
فاقد برچسب اصالت و 

سالمت
۲ – فاقد برچسب فارسی 
نویس و یا دارای برچسب 
فارسی نویس مغایر با 

ضوابط این اداره کل

SESDERMA 

کرم الیه بردار مناسب 
چروک های سطحی 

AHA %حاوی ١٠

ACGLICOLIC CLASSIC 
FORTE Moisturizing Gel 

Cream Anti-Aging 
Combined Skin AHA 

10%

۱. به استناد نامه های شماره ۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ 
و ۲۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ شرکت پوبر نماینده رسمی 
محصوالت SESDERMA مبنی بر غیر مجاز بودن کلیه 
محصوالت با نام تجاری SESDERMA در سطح عرضه به 
استثناء محصوالت پاک کننده سنسی سس کالسیک، ژل 
کرم ضد چروک ای سی گالیکولیک کالسیک و لوسیون 
آزالک مناسب صورت، بدن و کف سر با مشخصات مندرج در 

پیوست

فاقد مجوز 
بهداشتی 

معتبر انقضای پروانه 
بهداشتی

۱–دارای برچسب اصالت و 
سالمت کاالی نامعتبر و یا 
فاقد برچسب اصالت و 

سالمت
۲ – فاقد برچسب فارسی 
نویس و یا دارای برچسب 
فارسی نویس مغایر با 

ضوابط این اداره کل

SESDERMA 

کرم الیه بردار و مغذی 
%٥AHA1 حاوی

ACGLICOLIC 20 
Nourishing Cream 

Antiaging Dry And Very 
skin AHA 5%

۱. به استناد نامه های شماره ۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ 
و ۲۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ شرکت پوبر نماینده رسمی 
محصوالت SESDERMA مبنی بر غیر مجاز بودن کلیه 
محصوالت با نام تجاری SESDERMA در سطح عرضه به 
استثناء محصوالت پاک کننده سنسی سس کالسیک، ژل 
کرم ضد چروک ای سی گالیکولیک کالسیک و لوسیون 
آزالک مناسب صورت، بدن و کف سر با مشخصات مندرج در 

پیوست

فاقد مجوز 
بهداشتی 

معتبر انقضای پروانه 
بهداشتی

۱–دارای برچسب اصالت و 
سالمت کاالی نامعتبر و یا 
فاقد برچسب اصالت و 

سالمت
۲ – فاقد برچسب فارسی 
نویس و یا دارای برچسب 
فارسی نویس مغایر با 

ضوابط این اداره کل

SESDERMA 

ژل الیه بردار مناسب 
چروک های سطحی 

AHA15% حاوی

ACGLICOLIC 20 
Moisturizing Gel Anti-
aging Oily Skin AHA 

15%

۱. به استناد نامه های شماره ۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ 
و ۲۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ شرکت پوبر نماینده رسمی 
محصوالت SESDERMA مبنی بر غیر مجاز بودن کلیه 
محصوالت با نام تجاری SESDERMA در سطح عرضه به 
استثناء محصوالت پاک کننده سنسی سس کالسیک، ژل 
کرم ضد چروک ای سی گالیکولیک کالسیک و لوسیون 
آزالک مناسب صورت، بدن و کف سر با مشخصات مندرج در 

پیوست

فاقد مجوز 
بهداشتی 

معتبر انقضای پروانه 
بهداشتی

۱–دارای برچسب اصالت و 
سالمت کاالی نامعتبر و یا 
فاقد برچسب اصالت و 

سالمت
۲ – فاقد برچسب فارسی 
نویس و یا دارای برچسب 
فارسی نویس مغایر با 

ضوابط این اداره کل

SESDERMA 

سرم مناسب چروک های 
سطحی پوست حاوی 

AHA %٦

ACGLICOLIC Serum 
Anti-Aging All Skin 

Types AHA 6%
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۱. به استناد نامه های شماره ۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ 
و ۲۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ شرکت پوبر نماینده رسمی 
محصوالت SESDERMA مبنی بر غیر مجاز بودن کلیه 
محصوالت با نام تجاری SESDERMA در سطح عرضه به 
استثناء محصوالت پاک کننده سنسی سس کالسیک، ژل 
کرم ضد چروک ای سی گالیکولیک کالسیک و لوسیون 
آزالک مناسب صورت، بدن و کف سر با مشخصات مندرج در 

پیوست

فاقد مجوز 
بهداشتی 

معتبر انقضای پروانه 
بهداشتی

۱–دارای برچسب اصالت و 
سالمت کاالی نامعتبر و یا 
فاقد برچسب اصالت و 

سالمت
۲ – فاقد برچسب فارسی 
نویس و یا دارای برچسب 
فارسی نویس مغایر با 

ضوابط این اداره کل

SESDERMA 

کرم مغذی و الیه بردار 
AHA8% حاوی

ACGLICOLIC CLASSIC 
Nourishing Cream 

Antiaging Dry And Very 
Dry Skin AHA 8%

۱. به استناد نامه های شماره ۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ 
و ۲۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ شرکت پوبر نماینده رسمی 
محصوالت SESDERMA مبنی بر غیر مجاز بودن کلیه 
محصوالت با نام تجاری SESDERMA در سطح عرضه به 
استثناء محصوالت پاک کننده سنسی سس کالسیک، ژل 
کرم ضد چروک ای سی گالیکولیک کالسیک و لوسیون 
آزالک مناسب صورت، بدن و کف سر با مشخصات مندرج در 

پیوست

فاقد مجوز 
بهداشتی 

معتبر انقضای پروانه 
بهداشتی

۱–دارای برچسب اصالت و 
سالمت کاالی نامعتبر و یا 
فاقد برچسب اصالت و 

سالمت
۲ – فاقد برچسب فارسی 
نویس و یا دارای برچسب 
فارسی نویس مغایر با 

ضوابط این اداره کل

SESDERMA 

محلول پاک کننده آرایش 
پوست صورت و چشم

SESNSYSES CLEANSER 
Eyes &Lightening Face

Make-Up Remover

۱. به استناد نامه های شماره ۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ 
و ۲۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ شرکت پوبر نماینده رسمی 
محصوالت SESDERMA مبنی بر غیر مجاز بودن کلیه 
محصوالت با نام تجاری SESDERMA در سطح عرضه به 
استثناء محصوالت پاک کننده سنسی سس کالسیک، ژل 
کرم ضد چروک ای سی گالیکولیک کالسیک و لوسیون 
آزالک مناسب صورت، بدن و کف سر با مشخصات مندرج در 

پیوست

فاقد مجوز 
بهداشتی 

معتبر انقضای پروانه 
بهداشتی

۱–دارای برچسب اصالت و 
سالمت کاالی نامعتبر و یا 
فاقد برچسب اصالت و 

سالمت
۲ – فاقد برچسب فارسی 
نویس و یا دارای برچسب 
فارسی نویس مغایر با 

ضوابط این اداره کل

SESDERMA 

محلول پاک کننده آرایش 
پوست و چشم

SESNSYSES CLEANSER 
Eyes &Sebum Face
Make-Up Remover

۱. به استناد نامه های شماره ۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ 
و ۲۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ شرکت پوبر نماینده رسمی 
محصوالت SESDERMA مبنی بر غیر مجاز بودن کلیه 
محصوالت با نام تجاری SESDERMA در سطح عرضه به 
استثناء محصوالت پاک کننده سنسی سس کالسیک، ژل 
کرم ضد چروک ای سی گالیکولیک کالسیک و لوسیون 
آزالک مناسب صورت، بدن و کف سر با مشخصات مندرج در 

پیوست

فاقد مجوز 
بهداشتی 

معتبر انقضای پروانه 
بهداشتی

۱–دارای برچسب اصالت و 
سالمت کاالی نامعتبر و یا 
فاقد برچسب اصالت و 

سالمت
۲ – فاقد برچسب فارسی 
نویس و یا دارای برچسب 
فارسی نویس مغایر با 

ضوابط این اداره کل

SESDERMA 

محلول پاک کننده 
کالسیک آرایش پوست و 

چشم

SESNSYSES CLEANSER 
Eyes &Classic Face
Make-Up Remover
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۱. به استناد نامه های شماره ۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ 
و ۲۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ شرکت پوبر نماینده رسمی 
محصوالت SESDERMA مبنی بر غیر مجاز بودن کلیه 
محصوالت با نام تجاری SESDERMA در سطح عرضه به 
استثناء محصوالت پاک کننده سنسی سس کالسیک، ژل 
کرم ضد چروک ای سی گالیکولیک کالسیک و لوسیون 
آزالک مناسب صورت، بدن و کف سر با مشخصات مندرج در 

پیوست

فاقد مجوز 
بهداشتی 

معتبر انقضای پروانه 
بهداشتی

۱–دارای برچسب اصالت و 
سالمت کاالی نامعتبر و یا 
فاقد برچسب اصالت و 

سالمت
۲ – فاقد برچسب فارسی 
نویس و یا دارای برچسب 
فارسی نویس مغایر با 

ضوابط این اداره کل

SESDERMA 

تقویت کننده مژه و ابرو

 & SESLASH Lash
Eyebrow Growth -

Booster (5ml)

۱. به استناد نامه های شماره ۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ 
و ۲۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ شرکت پوبر نماینده رسمی 
محصوالت SESDERMA مبنی بر غیر مجاز بودن کلیه 
محصوالت با نام تجاری SESDERMA در سطح عرضه به 
استثناء محصوالت پاک کننده سنسی سس کالسیک، ژل 
کرم ضد چروک ای سی گالیکولیک کالسیک و لوسیون 
آزالک مناسب صورت، بدن و کف سر با مشخصات مندرج در 

پیوست

فاقد مجوز 
بهداشتی 

معتبر انقضای پروانه 
بهداشتی

۱–دارای برچسب اصالت و 
سالمت کاالی نامعتبر و یا 
فاقد برچسب اصالت و 

سالمت
۲ – فاقد برچسب فارسی 
نویس و یا دارای برچسب 
فارسی نویس مغایر با 

ضوابط این اداره کل

SESDERMA 

کرم جوان کننده و برطرف 
کننده چروک صورت

RETISES 0.5% Facial 
Antiwrinkle 

Regenerative Cream 
Forte Retinol/Vitamin C 

(30ml)

۱. به استناد نامه های شماره ۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ 
و ۲۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ شرکت پوبر نماینده رسمی 
محصوالت SESDERMA مبنی بر غیر مجاز بودن کلیه 
محصوالت با نام تجاری SESDERMA در سطح عرضه به 
استثناء محصوالت پاک کننده سنسی سس کالسیک، ژل 
کرم ضد چروک ای سی گالیکولیک کالسیک و لوسیون 
آزالک مناسب صورت، بدن و کف سر با مشخصات مندرج در 

پیوست

فاقد مجوز 
بهداشتی 

معتبر انقضای پروانه 
بهداشتی

۱–دارای برچسب اصالت و 
سالمت کاالی نامعتبر و یا 
فاقد برچسب اصالت و 

سالمت
۲ – فاقد برچسب فارسی 
نویس و یا دارای برچسب 
فارسی نویس مغایر با 

ضوابط این اداره کل

SESDERMA 

سرم روشن کننده قوی با 
تاثیر فوری

C-VIT Intensive Serum 
Antiox Booster System 
Skin That is Dull And 
Lacks Luminosity Pure 
Vitamin C (2ml,5units)

۱. به استناد نامه های شماره ۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ 
و ۲۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ شرکت پوبر نماینده رسمی 
محصوالت SESDERMA مبنی بر غیر مجاز بودن کلیه 
محصوالت با نام تجاری SESDERMA در سطح عرضه به 
استثناء محصوالت پاک کننده سنسی سس کالسیک، ژل 
کرم ضد چروک ای سی گالیکولیک کالسیک و لوسیون 
آزالک مناسب صورت، بدن و کف سر با مشخصات مندرج در 

پیوست

فاقد مجوز 
بهداشتی 

معتبر انقضای پروانه 
بهداشتی

۱–دارای برچسب اصالت و 
سالمت کاالی نامعتبر و یا 
فاقد برچسب اصالت و 

سالمت
۲ – فاقد برچسب فارسی 
نویس و یا دارای برچسب 
فارسی نویس مغایر با 

ضوابط این اداره کل

SESDERMA 

محلول تقویت کننده ناخن

LACTEMOL NAILS F 
Nails Hardener Lactic 

Acid (12ml)
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۱. به استناد نامه های شماره ۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ 
و ۲۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ شرکت پوبر نماینده رسمی 
محصوالت SESDERMA مبنی بر غیر مجاز بودن کلیه 
محصوالت با نام تجاری SESDERMA در سطح عرضه به 
استثناء محصوالت پاک کننده سنسی سس کالسیک، ژل 
کرم ضد چروک ای سی گالیکولیک کالسیک و لوسیون 
آزالک مناسب صورت، بدن و کف سر با مشخصات مندرج در 

پیوست

فاقد مجوز 
بهداشتی 

معتبر انقضای پروانه 
بهداشتی

۱–دارای برچسب اصالت و 
سالمت کاالی نامعتبر و یا 
فاقد برچسب اصالت و 

سالمت
۲ – فاقد برچسب فارسی 
نویس و یا دارای برچسب 
فارسی نویس مغایر با 

ضوابط این اداره کل

SESDERMA 

محلول ضد ریزش و تقویت 
کننده مو

SESKAVEL Anti-Hair 
Loss Ampoules (8ml-

12)

۱. به استناد نامه های شماره ۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ 
و ۲۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ شرکت پوبر نماینده رسمی 
محصوالت SESDERMA مبنی بر غیر مجاز بودن کلیه 
محصوالت با نام تجاری SESDERMA در سطح عرضه به 
استثناء محصوالت پاک کننده سنسی سس کالسیک، ژل 
کرم ضد چروک ای سی گالیکولیک کالسیک و لوسیون 
آزالک مناسب صورت، بدن و کف سر با مشخصات مندرج در 

پیوست

فاقد مجوز 
بهداشتی 

معتبر انقضای پروانه 
بهداشتی

۱–دارای برچسب اصالت و 
سالمت کاالی نامعتبر و یا 
فاقد برچسب اصالت و 

سالمت
۲ – فاقد برچسب فارسی 
نویس و یا دارای برچسب 
فارسی نویس مغایر با 

ضوابط این اداره کل

SESDERMA 

کرم محافظ و ترمیم کننده 
لب

SILKSES Protector 
Labial Hidratante 
Moisturizing Lip 
Protector (10ml)

۱. به استناد نامه های شماره ۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ 
و ۲۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ شرکت پوبر نماینده رسمی 
محصوالت SESDERMA مبنی بر غیر مجاز بودن کلیه 
محصوالت با نام تجاری SESDERMA در سطح عرضه به 
استثناء محصوالت پاک کننده سنسی سس کالسیک، ژل 
کرم ضد چروک ای سی گالیکولیک کالسیک و لوسیون 
آزالک مناسب صورت، بدن و کف سر با مشخصات مندرج در 

پیوست

فاقد مجوز 
بهداشتی 

معتبر انقضای پروانه 
بهداشتی

۱–دارای برچسب اصالت و 
سالمت کاالی نامعتبر و یا 
فاقد برچسب اصالت و 

سالمت
۲ – فاقد برچسب فارسی 
نویس و یا دارای برچسب 
فارسی نویس مغایر با 

ضوابط این اداره کل

SESDERMA 

محلول ترمیم کننده و 
محافظ قوی پوست

Silkses facial body skin 
moisturizing protector

۱. به استناد نامه های شماره ۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ 
و ۲۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ شرکت پوبر نماینده رسمی 
محصوالت SESDERMA مبنی بر غیر مجاز بودن کلیه 
محصوالت با نام تجاری SESDERMA در سطح عرضه به 
استثناء محصوالت پاک کننده سنسی سس کالسیک، ژل 
کرم ضد چروک ای سی گالیکولیک کالسیک و لوسیون 
آزالک مناسب صورت، بدن و کف سر با مشخصات مندرج در 

پیوست

فاقد مجوز 
بهداشتی 

معتبر انقضای پروانه 
بهداشتی

۱–دارای برچسب اصالت و 
سالمت کاالی نامعتبر و یا 
فاقد برچسب اصالت و 

سالمت
۲ – فاقد برچسب فارسی 
نویس و یا دارای برچسب 
فارسی نویس مغایر با 

ضوابط این اداره کل

SESDERMA 

ژل کرم الیه بردار پوست

Acglicolic 20 facial gel 
cream
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۱. به استناد نامه های شماره ۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ 
و ۲۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ شرکت پوبر نماینده رسمی 
محصوالت SESDERMA مبنی بر غیر مجاز بودن کلیه 
محصوالت با نام تجاری SESDERMA در سطح عرضه به 
استثناء محصوالت پاک کننده سنسی سس کالسیک، ژل 
کرم ضد چروک ای سی گالیکولیک کالسیک و لوسیون 
آزالک مناسب صورت، بدن و کف سر با مشخصات مندرج در 

پیوست

فاقد مجوز 
بهداشتی 

معتبر انقضای پروانه 
بهداشتی

۱–دارای برچسب اصالت و 
سالمت کاالی نامعتبر و یا 
فاقد برچسب اصالت و 

سالمت
۲ – فاقد برچسب فارسی 
نویس و یا دارای برچسب 
فارسی نویس مغایر با 

ضوابط این اداره کل

SESDERMA 

کرم ترمیم کننده

Cicases WH 
epithelializing cream 
damaged skin growth 

factors

۱. به استناد نامه های شماره ۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ 
و ۲۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ شرکت پوبر نماینده رسمی 
محصوالت SESDERMA مبنی بر غیر مجاز بودن کلیه 
محصوالت با نام تجاری SESDERMA در سطح عرضه به 
استثناء محصوالت پاک کننده سنسی سس کالسیک، ژل 
کرم ضد چروک ای سی گالیکولیک کالسیک و لوسیون 
آزالک مناسب صورت، بدن و کف سر با مشخصات مندرج در 

پیوست

فاقد مجوز 
بهداشتی 

معتبر انقضای پروانه 
بهداشتی

۱–دارای برچسب اصالت و 
سالمت کاالی نامعتبر و یا 
فاقد برچسب اصالت و 

سالمت
۲ – فاقد برچسب فارسی 
نویس و یا دارای برچسب 
فارسی نویس مغایر با 

ضوابط این اداره کل

SESDERMA 

سرم مناسب پوست 
های دارای لک

Azelac RU facial 
liposomal serum 

depigmenting all skin 
types

۱. به استناد نامه های شماره ۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ 
و ۲۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ شرکت پوبر نماینده رسمی 
محصوالت SESDERMA مبنی بر غیر مجاز بودن کلیه 
محصوالت با نام تجاری SESDERMA در سطح عرضه به 
استثناء محصوالت پاک کننده سنسی سس کالسیک، ژل 
کرم ضد چروک ای سی گالیکولیک کالسیک و لوسیون 
آزالک مناسب صورت، بدن و کف سر با مشخصات مندرج در 

پیوست

فاقد مجوز 
بهداشتی 

معتبر انقضای پروانه 
بهداشتی

۱–دارای برچسب اصالت و 
سالمت کاالی نامعتبر و یا 
فاقد برچسب اصالت و 

سالمت
۲ – فاقد برچسب فارسی 
نویس و یا دارای برچسب 
فارسی نویس مغایر با 

ضوابط این اداره کل

SESDERMA 

فلویید شفاف کننده 
C ویتامین

C- VIT RADIANCE 
CLOWING FLUID 

ANTIOX BOOSTER 
SYSTEM AKIN THAT IS 

DULL AND LACKS 
LUMINOSITY

۱. به استناد نامه های شماره ۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ 
و ۲۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ شرکت پوبر نماینده رسمی 
محصوالت SESDERMA مبنی بر غیر مجاز بودن کلیه 
محصوالت با نام تجاری SESDERMA در سطح عرضه به 
استثناء محصوالت پاک کننده سنسی سس کالسیک، ژل 
کرم ضد چروک ای سی گالیکولیک کالسیک و لوسیون 
آزالک مناسب صورت، بدن و کف سر با مشخصات مندرج در 

پیوست

فاقد مجوز 
بهداشتی 

معتبر انقضای پروانه 
بهداشتی

۱–دارای برچسب اصالت و 
سالمت کاالی نامعتبر و یا 
فاقد برچسب اصالت و 

سالمت
۲ – فاقد برچسب فارسی 
نویس و یا دارای برچسب 
فارسی نویس مغایر با 

ضوابط این اداره کل

SESDERMA 

ژل الیه بردارپوست

ACGLICOLIC CLASSIC 
FACIAL GEL 8%
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۱. به استناد نامه های شماره ۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ 
و ۲۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ شرکت پوبر نماینده رسمی 
محصوالت SESDERMA مبنی بر غیر مجاز بودن کلیه 
محصوالت با نام تجاری SESDERMA در سطح عرضه به 
استثناء محصوالت پاک کننده سنسی سس کالسیک، ژل 
کرم ضد چروک ای سی گالیکولیک کالسیک و لوسیون 
آزالک مناسب صورت، بدن و کف سر با مشخصات مندرج در 

پیوست

فاقد مجوز 
بهداشتی 

معتبر انقضای پروانه 
بهداشتی

۱–دارای برچسب اصالت و 
سالمت کاالی نامعتبر و یا 
فاقد برچسب اصالت و 

سالمت
۲ – فاقد برچسب فارسی 
نویس و یا دارای برچسب 
فارسی نویس مغایر با 

ضوابط این اداره کل

SESDERMA 

آمپول الیه بردارپوست

ACGLICOLIC 20 
FACIAL ANTI-AGING 

AMPOULES

۱. به استناد نامه های شماره ۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ 
و ۲۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ شرکت پوبر نماینده رسمی 
محصوالت SESDERMA مبنی بر غیر مجاز بودن کلیه 
محصوالت با نام تجاری SESDERMA در سطح عرضه به 
استثناء محصوالت پاک کننده سنسی سس کالسیک، ژل 
کرم ضد چروک ای سی گالیکولیک کالسیک و لوسیون 
آزالک مناسب صورت، بدن و کف سر با مشخصات مندرج در 

پیوست

فاقد مجوز 
بهداشتی 

معتبر انقضای پروانه 
بهداشتی

۱–دارای برچسب اصالت و 
سالمت کاالی نامعتبر و یا 
فاقد برچسب اصالت و 

سالمت
۲ – فاقد برچسب فارسی 
نویس و یا دارای برچسب 
فارسی نویس مغایر با 

ضوابط این اداره کل

SESDERMA 

ژل دور چشم و لب

GLICARE FACIAL EYE 
AND LIP CONTOUR 

GEL

۱. به استناد نامه های شماره ۲۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ 
و ۲۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ شرکت پوبر نماینده رسمی 
محصوالت SESDERMA مبنی بر غیر مجاز بودن کلیه 
محصوالت با نام تجاری SESDERMA در سطح عرضه به 
استثناء محصوالت پاک کننده سنسی سس کالسیک، ژل 
کرم ضد چروک ای سی گالیکولیک کالسیک و لوسیون 
آزالک مناسب صورت، بدن و کف سر با مشخصات مندرج در 

پیوست

فاقد مجوز 
بهداشتی 

معتبر انقضای پروانه 
بهداشتی

۱–دارای برچسب اصالت و 
سالمت کاالی نامعتبر و یا 
فاقد برچسب اصالت و 

سالمت
۲ – فاقد برچسب فارسی 
نویس و یا دارای برچسب 
فارسی نویس مغایر با 

ضوابط این اداره کل

SESDERMA 

کرم ویتامین C رنگی 
مناسب لک صورت

C-VIT CC CREAM 
SPF15 COLORED 

CORRECTIVE CREAM

تبصره ۱: قابل ذکر است این اطالع رسانی صرفاً جهت فرآورده قید شده در نامه برای محصوالت مورد اشاره به استثناء 
محصوالت پاک کننده سنسی سس کالسیک، ژل کرم ضد چروک ای سی گالیکولیک کالسیک و لوسیون آزالک 
مناسب صورت، بدن و کف سر می باشد. در صورت مشاهده محصوالت مذکور با برچسب اصالت و سالمت کنترلهای 

الزم بر روی برچسب صورت گیرد.(مشخصات محصوالت مورد استثنا در پیوست این نامه درج شده است)
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. 
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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.

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 و آرایشی بهداشتی : جهت اطالع و اقدام

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
مدیرعامل محترم شرکت پوبر

مسئول فنی محترم شرکت پوبر
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 محمدخانی قلعه هاشمخانی 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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