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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 آرایشی و بهداشتی، خواهشمند است دستور فرمایید در صورت 
مشاهده فرآورده های 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

به استناد نامه شماره 
۳۴۷۵۲/ص/۱۳۹۹ مورخ 
۱۳۹۹/۷/۲۱ معاونت غذا و 
دارو شهید بهشتی مبنی بر 

غیرمجاز بودن کاال

فاقد 
هرگونه 

مجوز 
بهداشتی

فاقد ۱-فاقد برچسب اصالت و سالمت کاال و یا 
دارای برچسب اصالت نامعتبر و فاقد مشخصاتی 
از قبیل ( شماره پروانه بهداشتی، تاریخ تولید و 
انقضا و سری ساخت و نام تولید کننده و 

کارخانه و ...)
۲-فاقد برچسب فارسی نویس مطابق ضوابط 

این اداره کل 
COMPANY NAME: Yiwu Baojiali -۳

Cosmetics Co.Ltd
۴-تولید کشور چین 

8eo پالت سایه چشم 
CONCELAR & 
CONTOUR 
POWDER 
PALETTE

به استناد نامه شماره 
۳۴۷۵۲/ص/۱۳۹۹ مورخ 
۱۳۹۹/۷/۲۱ معاونت غذا و 
دارو شهید بهشتی مبنی بر 

غیرمجاز بودن کاال

فاقد 
هرگونه 

مجوز 
بهداشتی

فاقد ۱-فاقد برچسب اصالت و سالمت کاال و یا 
دارای برچسب اصالت نامعتبر و فاقد مشخصاتی 
از قبیل ( شماره پروانه بهداشتی، تاریخ تولید و 
انقضا و سری ساخت و نام تولید کننده و 

کارخانه و ...) 
۲-فاقد برچسب فارسی نویس مطابق ضوابط 

این اداره کل 
MADE IN CHINA -۳

Manufactured by -۴
:Yian Baojial cosmetics co,Ltd

SCANLON  سایه چشم
EYESHADOW
EYE MAKE UP
Professional 
makeup
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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 مقتضی است چنانچه 

محصول دارای برچسب اصالت و سالمت می باشد کنترل های الزم روی آن انجام گیرد.
همچنین از همکاران محترم خواهشمند است 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.

http://www.fda.gov.ir/
http://www.fda.gov.ir/
http://www.fda.gov.ir/


                                                                                                                                     شماره: .....................

                                                                                                                                    تاریخ:  ......................
                                                                                                                                    پیوست: ....................

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو
تلفن: ۹-۶۶۴۶۷۲۶۸     نمابر: ۶۶۴۶۹۱۲۲     کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

                                                                                                                                                   www.fda.gov.ir

۶۷۵/۱۳۰۵۳۷/د
۱۳۹۹/۱۰/۱۷

دارد

http://www.fda.gov.ir/
http://www.fda.gov.ir/
http://www.fda.gov.ir/

