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

موضوع: فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز 

سالم علیکم؛

احتراماً، با توجه به اطالعات جدول زیر در خصوص فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیر مجاز خواهشمند است دستور 
فرمائید در صورت مشاهده قلم 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-به استناد نامه شماره 
۲۶۶۸۵/ص/۱۳۹۹ مورخ 

۹۹/۶/۱۶ معاونت دانشگاه 
علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی و درمانی شهید 
بهشتی

۲-به استناد نامه شماره 
ش/ت/۹۹۱۰۳۵۱ مورخ 

۹۹/۷/۲۸ و 
۵۸۴/۶۳۳۹۸ مورخ 

۹۹/۱۰/۲ شرکت تهران 
بوران نماینده رسمی 

واردات محصوالت 
Gillette مبنی بر عدم 

واردات محصوالت با نام 
تجاری مذکور از سال 

۹۴ و عدم تعلق 
محصوالت دارای تاریخ 

انقضای معتبر به آن 
شرکت 

تصاویر پیوست 

فاقد هر گونه 
مجوز بهداشتی

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

سالمت کاالی نامعتبر
۲- فاقد برچسب فارسی نویس و یا 

برچسب فارسی نویس مغایر با 
ضوابط این اداره کل

۳- فاقد مشخصات برچسب گذاری 
از جمله تاریخ تولید و سری 

ساخت و تاریخ انقضاء و ....
۴- محصوالت دارای تاریخ 

انقضای معتبر
 

Gillette ۱-انواع استیک ضد عرق و 
خوشبو کننده بدن

( دئو دورانت) 
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۱-به استناد نامه شماره 
۲۶۶۸۵/ص/۱۳۹۹ مورخ 

۹۹/۶/۱۶ معاونت دانشگاه 
علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی و درمانی شهید 
بهشتی

۱-به استناد نامه شماره 
۹۹۳۲ مورخ ۹۹/۸/۲۶  

شرکت یونیلیور نماینده 
رسمی محصوالت با نام 
تجاریRexona مبنی 

بر عدم تعلق محصوالت 
بدون برچسب اصالت و 
سالمت کاالی معتبر به 

آن شرکت
تصاویر پیوست

فاقد هر گونه 
مجوز بهداشتی

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

سالمت کاالی نامعتبر
۲- فاقد برچسب فارسی نویس و یا 

برچسب فارسی نویس مغایر با 
ضوابط این اداره کل

۳- فاقد مشخصات برچسب گذاری 
از جمله تاریخ تولید و سری 

ساخت و تاریخ انقضاء و ....

Rexona ۲-اسپری خوشبو کننده 
بدن و ضد عرق

MOTIOM 
SENSE(BIORYTHM)
anti-transpirant

 48 h
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۱-به استناد نامه شماره 
۲۶۶۸۵/ص/۱۳۹۹ مورخ 

۹۹/۶/۱۶ معاونت دانشگاه 
علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی و درمانی شهید 
بهشتی

۱-به استناد نامه شماره 
۹۹۳۲ مورخ ۹۹/۸/۲۶  

شرکت یونیلیور نماینده 
رسمی محصوالت با نام 
تجاری Rexona مبنی 

بر عدم تعلق محصوالت 
بدون برچسب اصالت و 
سالمت کاال ی معتبر به 

آن شرکت
تصاویر پیوست

فاقد هر گونه 
مجوز بهداشتی

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

سالمت کاالی نامعتبر
۲- فاقد برچسب فارسی نویس و یا 

برچسب فارسی نویس مغایر با 
ضوابط این اداره کل

۳- فاقد مشخصات برچسب گذاری 
از جمله تاریخ تولید و سری 

ساخت و تاریخ انقضاء و ....

Rexona ۳-اسپری خوشبو کننده 
بدن و ضد عرق

MOTIOM SENSE
  INVISIBLE  on 

black + white 
clothes
anti-transpirant 
48 h

تبصره ۱ : قابل ذکر است این اطالع رسانی صرفاً شامل محصوالت فوق الذکر نام تجاری با دیکته باال بوده و سایر محصوالت با         
نام های تجاری فوق و مواردی که دارای پیشوند یا پسوند از این نام های تجاری می باشند را مشمول نمی باشند و بایستی در 

صورت لزوم مورد بررسی قرار گیرد. 

  TTAC  تبصره ۲: در صورت مشاهده هر یک از محصوالت فوق با برچسب اصالت و سالمت کاال، بررسی های الرم در سامانه
انجام گیرد.

تبصره ۳ : با توجه به اینکه محصوالت وارداتی Gillette و Rexona دارای نماینده رسمی واردات می باشد، دقت الزم 
به عمل آید که در زمان جمع آوری کاالی قاچاق، محصول اصلی جمع آوری نگردد. 

تبصره ۴: خواهشمند است جهت ادامه روند اطالع رسانی، محصوالت غیر مجاز از سطح عرضه نمونه برداری و به این اداره کل 
ارسال گردد.  

 تصاویر پیوست می باشد.
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رونوشت :
جناب آقای پرهام فر مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق ستاد مرکزی مبارزه با 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 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان: جهت استحضار و اقدام الزم 

سرکار خانم یزدانی  مدیرکل محترم دفتر ریاست سازمان غذا و دارو: جهت استحضار
جناب آقای دکتر قمبری محمدی  مدیرکل محترم دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان غذا و دارو: جهت استحضار و اقدام الزم

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

سرکار خانم مهندس نانوایی سرپرست مدیریت غذا ، دارو و استاندارد منطقه آزاد قشم: جهت استحضار و اقدام الزم
جناب آقای صومعه رئیس محترم اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد کاال کیش: جهت استحضار و اقدام الزم

جناب آقای دکتر بزرگ زاده مدیر محترم ضوابط بهداشتی انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار: جهت استحضار و اقدام الزم
جناب آقای دکتر یادگاری مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی ماکو: جهت استحضار و اقدام الزم

جناب آقای دکتر آزادمرد دمیرچی مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی ارس: جهت استحضار و اقدام 
الزم

جناب آقای مهندس کوچکی کورکاء مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی انزلی: جهت استحضار و اقدام 
الزم

ریاست محترم انجمن صنایع سلولزی بهداشتی ایران: جهت استحضار 
جناب آقای بختیار علم بیگی رئیس محترم هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده بهداشتی و آرایشی ایران: جهت استحضار 

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 فروشگاههای 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
مدیر محترم فروشگاه هایپرمی: 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

مسئول فنی شرکت یونیلیور ایران : جهت استحضار و پیگیری جهت اقدام الزم
مسئول فنی محترم شرکت تهران بوران _: جهت استحضار و پیگیری جهت اقدام الزم

سرکار خانم دکتر مرجانیان معاون محترم اجرایی اداره کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی 
سرکار خانم دکتر حسینی فیروزآبادی سرپرست محترم اداره نظارت و ارزیابی عوارض جانبی وشکایت فرآورده های آرایشی و بهداشتی

سرکار خانم دکتر منصوری دارا سرپرست  محترم اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های آرایشی و بهداشتی و فرآورده های مرتبط با پوست
سرکار خانم مهندس محمدخانی کارشناس امور ارزیابی واردات فرآورده های  آرایشی و بهداشتی

سرکار خانم مهندس حسینی اشپال سرپرست محترم اداره اسناد و مکاتبات اداری: به انضمام پیوست ها جهت fax جهت ارسال به دانشگاههای 
سراسر کشور و سایر ارگانها
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