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۶۷۵/۸۰۶۴
۱۳۹۹/۰۲/۰۱

دارد

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

معاون محترم غذا و دارو

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آبادان

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فارس

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فسا

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قم

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کاشان

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کردستان

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمانشاه

معاون محترم غذا و دارو
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دارد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گناباد

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیالن

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی لرستان

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندران

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشهد

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی همدان

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی یزد

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اردبیل

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایالم

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جهرم

معاون محترم غذا و دارو
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دارد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی رفسنجان

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زابل

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زاهدان

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سبزوار

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سمنان

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بجنورد

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تربت حیدریه

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کهگیلویه و بویراحمد

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی هرمزگان

معاون محترم غذا و دارو

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بهبهان

مدیرمحترم غذا و  دارو

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شوشتر

معاون محترم غذا و دارو
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دارد

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گراش

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت

مدیر محترم غذا و دارو

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایرانشهر

معاون محترم غذا و دارو

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی الرستان

معاون محترم غذا و دارو

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اسفراین

مدیر محترم غذا و دارو

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ساوه

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بم

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرز

معاون محترم غذا و دارو

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی نیشابور

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور (اهواز)

معاون محترم غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی دزفول

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 

فاقد
تعلیق

مشخصات محصول نام تجاری نام محصول غیر 
مجاز
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ورود ( با ذکر 
شماره )

ابطال
جعل

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

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

یزد

فاقد هرگونه مجوز 
بهداشتی 

فاقد  ۱--فاقد مشخصاتی از جمله 
نام کارخانه تولید کننده 

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

و...
۲-فاقد برچسب اصالت و 

سالمت کاال و برچسب 
فارسی نویس

۳- مندرجات به زبان چینی 
یا ژاپنی

Bisutang ۱-کرم مرطوب 
کننده 

Moisturizing 
Cream 

platinum snail 

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

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

یزد

فاقد هرگونه مجوز 
بهداشتی

فاقد  ۱--فاقد مشخصاتی از جمله 
نام کارخانه تولید کننده 

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

و...
۲-فاقد برچسب اصالت و 

سالمت کاال و برچسب 
فارسی نویس

۳- مندرجات عربی
MADE IN CHINA -۴

lana ۲-شامپوی رنگ 
Hair dye 

shampoo quick 
 washing Black

 

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

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

یزد

فاقد هرگونه مجوز 
بهداشتی

فاقد  ۱-فاقد مشخصاتی از جمله 
نام کارخانه تولید کننده 

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

و..
۲-فاقد برچسب اصالت و 

سالمت کاال و برچسب 
فارسی نویس

 GOLD  ۳- درج
CAVIAR EXTRACT& بر 

روی محصول

Aichun Beauty ۳- ماسک صورت
Whitening Gold 

caviar peel off 
Mask
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دارد

MADE IN PRC-۴

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

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

یزد
۲- پیرو اطالع رسانی قبلی 

به شماره ۶۷۵/۱۴۶۴۶ مورخ 
۹۶/۲/۱۶

فاقد هرگونه مجوز 
بهداشتی

فاقد  ۱--فاقد مشخصاتی از جمله 
نام کارخانه تولید کننده 

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

و...
۲-فاقد برچسب اصالت و 

سالمت کاال و برچسب 
فارسی نویس

Nitro ۴-واکس مو 
Canada hair 

wax with 
coconut

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

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

یزد
۲- پیرو اطالع رسانی قبلی 

به شماره ۶۷۵/۱۶۰۳۰۲ 
مورخ ۹۵/۱۰/۲۷

 فاقد هرگونه مجوز 
بهداشتی

فاقد  ۱-فاقد مشخصاتی از جمله 
نام کارخانه تولید کننده 

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

و...
۲-فاقد برچسب اصالت و 

سالمت کاال و برچسب 
فارسی نویس

۲- درج جمله: شامپویی که 
پس از استفاده از آن موهای 

شما فورا سیاه می شود.

Subaru  ۵-شامپو
BLACK HAIR 

SHAMPOO

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

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

یزد

 فاقد هرگونه مجوز 
بهداشتی

فاقد  ۱--فاقد مشخصاتی از جمله 
نام کارخانه تولید کننده 

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

و...
۲- دارای برچسب اصالت و 
سالمت کاال جعلی و یا فاقد 

برچسب اصالت 
۳- دارای مندرجات به زبان 

چینی یا ژاپنی

IMAGES ۶-کرم دور چشم 

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. 
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دارد

  TTAC  تبصره ۲: در صورت مشاهده محصوالت فوق با برچسب اصالت در سطح عرضه ، کنترلهای الزم برچسب در سامانه
انجام گردد.

تصاویر پیوست می باشد.
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