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دارد

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 مجوز 
ساخت/کد 
بهداشتی / 

مجوز ورود ( با 
ذکر شماره )

فاقد
تعلیق
ابطال
جعل

مشخصات محصول نام تجاری نام محصول غیر 
مجاز

۱-۱-به استناد نامه شماره 
۱۷/۱/۱۶۴۷۹۷/پ مورخ 

۹۸/۷/۱۶ معاون محترم غذا 
و دارو دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی 

یزد
۲-پیرو نامه شماره 

۶۷۵/۹۹۸۴۹ مورخ ۹۶/۸/۱۰
(تصاویر پیوست)

فاقد هرگونه 
مجوز بهداشتی 

فاقد  
فاقد برچسب اصالت و  -۱
سالمت کاال و برچسب 

فارسی نویس
۲-فاقد مشخصاتی از جمله 

نام کارخانه تولید کننده 
،کشور تولید کننده یا سری 

ساخت یا تاریخ تولید و انقضا 
و...

Max lady ۱-ماسک صورت 
Peel-off Mask

۱-به استناد نامه شماره 
۱۷/۱/۱۶۴۷۹۷/پ مورخ 

۹۸/۷/۱۶ معاون محترم غذا 
و دارو دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی 

یزد
۲-پیرو نامه شماره 

۶۷۵/۹۹۸۴۹ مورخ ۹۶/۸/۱۰
(تصاویر پیوست)

فاقد هرگونه 
مجوز بهداشتی

فاقد  
۱-فاقد برچسب اصالت و 

سالمت کاال و برچسب 
فارسی نویس

۲-فاقد مشخصاتی از جمله 
نام کارخانه تولید کننده 

،کشور تولید کننده یا سری 
ساخت یا تاریخ تولید و انقضا 

و...

Max lady ۲-کرم ضد آفتاب 
Sun Screen 

Cream SPF 90
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۱-به استناد نامه شماره 
۱۷/۱/۱۶۴۷۹۷/پ مورخ 

۹۸/۷/۱۶ معاون محترم غذا 
و دارو دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی 

یزد
۲-پیرو نامه شماره 

۶۷۵/۹۹۸۴۹ مورخ ۹۶/۸/۱۰
(تصاویر پیوست)

فاقد هرگونه 
مجوز بهداشتی

فاقد  
۱-فاقد برچسب اصالت و 

سالمت کاال و برچسب 
فارسی نویس

۲-فاقد مشخصاتی از جمله 
نام کارخانه تولید کننده 

،کشور تولید کننده یا سری 
ساخت یا تاریخ تولید و انقضا 

و...

Max lady ۳- کرم موبر 
Hair Removal 

Cream 

۱-به استناد نامه شماره 
۱۷/۱/۱۶۴۷۹۷/پ مورخ 

۹۸/۷/۱۶ معاون محترم غذا 
و دارو دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی 

یزد
۲-پیرو نامه شماره 

۶۷۵/۹۹۸۴۹ مورخ ۹۶/۸/۱۰
(تصاویر پیوست)

فاقد هرگونه 
مجوز بهداشتی

فاقد  
۱-فاقد برچسب اصالت و 

سالمت کاال و برچسب 
فارسی نویس

۲-فاقد مشخصاتی از جمله 
نام کارخانه تولید کننده 

،کشور تولید کننده یا سری 
ساخت یا تاریخ تولید و انقضا 

و...

Max lady ۴-کرم موبر با عصاره 
ultra   آلوئه ورا

hair Removel 
cream 

۱-به استناد نامه شماره 
۱۷/۱/۱۶۴۷۹۷/پ مورخ 

۹۸/۷/۱۶ معاون محترم غذا 
و دارو دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی 

یزد
۲-پیرو نامه شماره 

۶۷۵/۹۹۸۴۹ مورخ ۹۶/۸/۱۰
(تصاویر پیوست)

فاقد هرگونه 
مجوز بهداشتی

فاقد  
۱-فاقد برچسب اصالت و 

سالمت کاال و برچسب 
فارسی نویس

۲-فاقد مشخصاتی از جمله 
نام کارخانه تولید کننده 

،کشور تولید کننده یا سری 
ساخت یا تاریخ تولید و انقضا 

و...

Max lady ۵- کرم موبر با عصاره 
ultra hair  گل رز

Removel cream
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۱-به استناد نامه شماره 
۱۷/۱/۱۶۴۷۹۷/پ مورخ 

۹۸/۷/۱۶ معاون محترم غذا 
و دارو دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی 

یزد
۲-پیرو نامه شماره 

۶۷۵/۹۹۸۴۹ مورخ ۹۶/۸/۱۰
(تصاویر پیوست)

  فاقد هرگونه 
مجوز بهداشتی

فاقد  
۱-فاقد برچسب اصالت و 

سالمت کاال و برچسب 
فارسی نویس

۲-فاقد مشخصاتی از جمله 
نام کارخانه تولید کننده 

،کشور تولید کننده یا سری 
ساخت یا تاریخ تولید و انقضا 

و...

Max lady ۶-شامپو 
shampoo 
 Kangaroo

۱-به استناد نامه شماره 
۱۷/۱/۱۶۴۷۹۷/پ مورخ 

۹۸/۷/۱۶ معاون محترم غذا 
و دارو دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی 

یزد
۲-پیرو نامه شماره 

۶۷۵/۹۹۸۴۹ مورخ ۹۶/۸/۱۰
(تصاویر پیوست)

  فاقد هرگونه 
مجوز بهداشتی

فاقد  
۱-فاقد برچسب اصالت و 

سالمت کاال و برچسب 
فارسی نویس

۲-فاقد مشخصاتی از جمله 
نام کارخانه تولید کننده 

،کشور تولید کننده یا سری 
ساخت یا تاریخ تولید و انقضا 

و...

Max lady ۷-کرم الیه بردار 
orstrich  فوری

scrub

۱-به استناد نامه شماره 
۱۷/۱/۱۶۴۷۹۷/پ مورخ 

۹۸/۷/۱۶ معاون محترم غذا 
و دارو دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی 

یزد
۲-پیرو نامه شماره 

۶۷۵/۹۹۸۴۹ مورخ ۹۶/۸/۱۰
(تصاویر پیوست)

 فاقد هرگونه 
مجوز بهداشتی

فاقد  
۱-فاقد برچسب اصالت و 

سالمت کاال و برچسب 
فارسی نویس

۲-فاقد مشخصاتی از جمله 
نام کارخانه تولید کننده 

،کشور تولید کننده یا سری 
ساخت یا تاریخ تولید و انقضا 

و...

Max lady ۸-ماسک صورت 
Ostrich face 

mask gel peel 
off facial mask
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۱-به استناد نامه شماره 
۱۷/۱/۱۶۴۷۹۷/پ مورخ 

۹۸/۷/۱۶ معاون محترم غذا 
و دارو دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی 

یزد
۲-پیرو نامه شماره 

۶۷۵/۹۹۸۴۹ مورخ ۹۶/۸/۱۰
(تصاویر پیوست)

 فاقد هرگونه 
مجوز بهداشتی

فاقد ۱-درج شامپو ضد ریزش 
تقویتی  مکس لیدی(به 

فارسی) 
۲-فاقد برچسب اصالت و 

سالمت کاال و برچسب 
فارسی نویس

۳-فاقد مشخصاتی از جمله 
نام کارخانه تولید کننده 

،کشور تولید کننده یا سری 
ساخت یا تاریخ تولید و انقضا 

و...

Max lady ۹-شامپو ضد ریزش 
Anti –hair loss

۱-به استناد نامه شماره 
۱۷/۱/۱۶۴۷۹۷/پ مورخ 

۹۸/۷/۱۶ معاون محترم غذا 
و دارو دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی 

یزد
۲-پیرو نامه شماره 

۶۷۵/۹۹۸۴۹ مورخ ۹۶/۸/۱۰
(تصاویر پیوست)

 فاقد هرگونه 
مجوز بهداشتی

فاقد ۱-فاقد برچسب اصالت و 
سالمت کاال و برچسب 

فارسی نویس
۲-فاقد مشخصاتی از جمله 

نام کارخانه تولید کننده 
،کشور تولید کننده یا سری 

ساخت یا تاریخ تولید و انقضا 
و...

Max lady ۱۰-ماسک شنی شتر 
Ostrich  مرغ

scrub Deep 
exfoliating

۱-به استناد نامه شماره 
۱۷/۱/۱۶۴۷۹۷/پ مورخ 

۹۸/۷/۱۶ معاون محترم غذا 
و دارو دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی 

یزد
۲-پیرو نامه شماره 

۶۷۵/۹۹۸۴۹ مورخ ۹۶/۸/۱۰
(تصاویر پیوست)

فاقد هرگونه 
مجوز بهداشتی

فاقد ۱-فاقد برچسب اصالت و 
سالمت کاال و برچسب 

فارسی نویس
Hydrates,  ۲-درج

Softhes and nonrish
۳-فاقد مشخصاتی از جمله 

نام کارخانه تولید کننده 
،کشور تولید کننده یا سری 

ساخت یا تاریخ تولید و انقضا 
و...

Max lady ۱۱-کرم دست و 
Aloevera  صورت

hand&face
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۱-به استناد نامه شماره 
۱۷/۱/۱۶۴۷۹۷/پ مورخ 

۹۸/۷/۱۶ معاون محترم غذا 
و دارو دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی 

یزد
۲-پیرو نامه شماره 

۶۷۵/۹۹۸۴۹ مورخ ۹۶/۸/۱۰
(تصاویر پیوست)

فاقد هرگونه 
مجوز بهداشتی

فاقد ۱-فاقد برچسب اصالت و 
سالمت کاال و برچسب 

فارسی نویس
۲-فاقد مشخصاتی از جمله 

نام کارخانه تولید کننده 
،کشور تولید کننده یا سری 

ساخت یا تاریخ تولید و انقضا 
و...

Max lady ۱۲-صابون دو چهره 
whitening 

vitamin & soap

تبصره ۱: قابل ذکر است این اطالع رسانی شامل نام تجاری با دیکته باال بوده 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. 

تبصره ۲: در صورت مشاهده محصوالت با برچسب اصالت  و سالمت در سطح عرضه  باستی کنترلهای الزم بر روی برچسب در 
سامانه  TTAC  انجام گردد.

تبصره ۳: علیرغم اطالع رسانی قبلی محصوالت آرایشی و بهداشتی با نام تجاری MAX  LADYبه شماره ۶۷۵/۹۹۸۴۹ مورخ 
۹۶/۸/۱۰  ، با توجه به مشاهده گسترده در سطح عرضه ، مجدداً در دستور کار قرار گرفت.

تصاویر پیوست می باشد .
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