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ندارد

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/تعلیق/ابطال
جعل

مشخصات کلی نام تجاری نام محصول غیر مجاز

۱-براساس بررسی های انجام 
شده در سیستم آمار اداره کل 

۲-بررسی کارشناسی بر روی 
کاالها از سوی اداره کل

۳-کنترل و بررسی های انجام 
شده در سامانه TTAC بر 
روی کاالها و عدم مجوز الزم و 
برابر با مقررات و قوانین اداره 

کل 

فاقد هرگونه 
پروانه 
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، سری ساخت و نام 

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

اداره کل

1-VALERIA
2-NOSHFA’R
3-Classic
4-ATRIN
5-DORSA
6-NIMA 
7-PRITTY
8-Roshel
9-Gold
10-WETSET
11-Tunika
12-CAREN
13-Romantic Beauty
14-ROMANTIC BIRD
15-NATHELIE
16-Baolishi
17-LIDANXIU
18-MISS Major
19-ROYAL LOVE
20-MAC MAX
21-MINISTAR
22-KMES
23-AVON
24-Alofresh
25-happy BIZARRE
26-PASHA
27-Varsei
28-they’re Biolennd

۱-انواع محصوالت 
آرایشی صورت از جمله 
کرم پودر، ریمل، خط 
چشم، مدادهای لب، 

مدادهای ابرو، ریمل ابرو، 
سایه چشم، سایه ابرو، 
پنکیک، رژگونه، رژلب 

جامد، رژلب مایع، رژلب 
مدادی، رل زیرچشم، 
کانسیلر، رنگ لب، بالم 

لب، پرایمر، پالت آرایشی 
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۱-براساس بررسی های انجام 
شده در سیستم آمار اداره کل 

۲-بررسی کارشناسی بر روی 
کاالها از سوی اداره کل

۳-کنترل و بررسی های انجام 
شده در سامانه TTAC بر 
روی کاالها و عدم مجوز الزم و 
برابر با مقررات و قوانین اداره 

کل

فاقد هرگونه 
پروانه 
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، سری ساخت و نام 

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

اداره کل

29-C.C
30-APEX
31-Max TOP
32-HILARY
33-NAKED 8 
34-MAX BEL
35-RICH Beautiful
36-Salute RRO

37-florrnor
38-Concept
39-M.n
40-CALLAS
41-ROJH
42-EBECA 
43-SARA ROSE
44-Beauty
TECHNOLOGY
45- Sweet rose  
46- HQT79
47-XXL  
48-BEST lavian
49-Cai si ian
50-CHAN LANYA
51-Majical
52-GILITTER
53-SUN GLOW

انواع محصوالت آرایشی 
صورت از جمله کرم 

پودر، ریمل، خط چشم، 
مدادهای لب، مدادهای 
ابرو، ریمل ابرو، سایه 

چشم، سایه ابرو، پنکیک، 
رژگونه، رژلب جامد، 

رژلب مایع، رژلب مدادی، 
رل زیرچشم، کانسیلر، 

رنگ لب، بالم لب، 
پرایمر، پالت آرایشی

۱-براساس بررسی های انجام 
شده در سیستم آمار اداره کل 

۲-بررسی کارشناسی بر روی 
کاالها از سوی اداره کل

۳-کنترل و بررسی های انجام 
شده در سامانه TTAC بر 
روی کاالها و عدم مجوز الزم و 
برابر با مقررات و قوانین اداره 

کل

فاقد هرگونه 
پروانه 
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، سری ساخت و نام 

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

اداره کل

1-NBI
2-Mia Secret
3- bijourka

۲-انواع محصوالت 
آرایشی ناخن شامل الک، 

کاشت ناخن 
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ندارد

۱-براساس بررسی های انجام 
شده در سیستم آمار اداره کل 

۲-بررسی کارشناسی بر روی 
کاالها از سوی اداره کل

۳-کنترل و بررسی های انجام 
شده در سامانه TTAC بر 
روی کاالها و عدم مجوز الزم و 
برابر با مقررات و قوانین اداره 

کل

فاقد هرگونه 
پروانه 
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، سری ساخت و نام 

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

اداره کل

1-Touch me
2-LADY CARE
3-ACTEAM’S
4-Beauty puvify
5-Arbutin
6- Jellyfish
7- OSTRICH
8- MICRO Pearl
9- Love street
10- Snake active
11- Balay
12- laoshlya
13-exelence

۳-انواع محصوالت 
مراقبتی پوست شامل 

صابون، ماسک، انواع الیه 
بردار، سفید کننده 

پوست، ژل شستشوی 
بانوان، کف اصالح  
محلول پاک کننده 
پوست، سرم ضدلک 

پوست، ژل لیفتینگ   
کرم دست و بدن،  

ماسک صورت 

۱-براساس بررسی های انجام 
شده در سیستم آمار اداره کل 

۲-بررسی کارشناسی بر روی 
کاالها از سوی اداره کل

۳-کنترل و بررسی های انجام 
شده در سامانه TTAC بر 
روی کاالها و عدم مجوز الزم و 
برابر با مقررات و قوانین اداره 

کل

فاقد هرگونه 
پروانه 
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، سری ساخت و نام 

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

اداره کل

1-NITRO
2-SKALA
3-LANA

۴-انواع محصوالت مو 
شامل رنگ مو، شامپو، 
واکس مو، نرم کننده 

موی سر 

۱-براساس بررسی های انجام 
شده در سیستم آمار اداره کل 

۲-بررسی کارشناسی بر روی 
کاالها از سوی اداره کل

۳-کنترل و بررسی های انجام 
شده در سامانه TTAC بر 
روی کاالها و عدم مجوز الزم و 
برابر با مقررات و قوانین اداره 

کل

فاقد هرگونه 
پروانه 
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، سری ساخت و نام 

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

اداره کل

1-Vit Vit
2-Biolane

۵-انواع محصوالت کودک 
شامل پودر تالک، شامپو، 

کرم پوست 
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ندارد

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. 

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
رئیس 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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