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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 
هرگونه 
مجوز  
بهداشتی

تعلیق
ابطال
جعل

مشخصات محصول نام تجاری نام محصول غیر 
مجاز

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

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

یزد
( تصاویر پیوست)

فاقد هرگونه 
مجوز  

بهداشتی 

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

اصالت و سالمت نامعتبر
فاقد برچسب فارسی نویس   -۲

عدم درج مشخصات  -۳
برچسب گذاری شامل تاریخ 

تولید ، انقضا یا سری 
ساخت، و یا  کشور تولید 

کننده و....
درج جمله : دارای  -۴

Avocado Aloevera
HPHARMACY تولید -۵

Goree
گوری

۱-صابون 
whitening Soap 

with lycopene
وایتنینگ سوپ
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به استناد نامه شماره 
۱۷/۱/۱۶۴۷۹۷/پ مورخ 

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

یزد( تصاویر پیوست)

فاقد هرگونه 
مجوز  

بهداشتی 

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

اصالت و سالمت نامعتبر
فاقد برچسب فارسی نویس   -۲

عدم درج مشخصات  -۳
برچسب گذاری شامل تاریخ 

تولید ، انقضا یا سری 
ساخت، و یا  کشور تولید 

کننده و....

Fenty 
beauty

۲-محلول تثبیت 
کننده آرایش  

Makeup fix 
Ostrich %۹۹

 soothing & 
Moisturizer 

 

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

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

یزد( تصاویر پیوست)

فاقد هرگونه 
مجوز  

بهداشتی 

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

نامعتبر
۲- فاقد برچسب فارسی نویس  
۳-عدم درج مشخصات برچسب 

گذاری شامل تاریخ تولید ، انقضا 
یا سری ساخت، کارخانه و یا  

کشور تولید کننده و...
MADE IN CHINA -۴
SHANTOU CITY -۵

TAILAIMETCOSMETI
CS IND.

Tai lai mei 2 in 1  ۳- رژلب
 lip stick Gold 

sequins

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

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

یزد( تصاویر پیوست)

فاقد هرگونه 
مجوز  

بهداشتی 

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

اصالت و سالمت نامعتبر
۲-فاقد برچسب فارسی نویس  

۳-عدم درج مشخصات برچسب 
گذاری شامل تاریخ تولید ، انقضا 

یا سری ساخت، کارخانه و یا  
کشور تولید کننده و...

۴- حاوی عصاره آناناس

Husn –e- 
turk

حسن ترک

۴-کرم سفید کننده  
whitening 

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 

یزد
توجه : دقت شود شرکت 

رخسار نمای قشم نماینده  
قانونی واردات فرآورده 

های ارایشی و بهداشتی با 
نام تجاریValensey می 

باشد ولی پودر سفید 
کننده  دندان در فهرست 

محصوالت وارداتی ان 
شرکت  ثبت نشده است .

( تصاویر پیوست)

فاقد هرگونه 
مجوز  

بهداشتی 

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

اصالت و سالمت نامعتبر
۲-فاقد برچسب فارسی نویس  

۳-عدم درج مشخصات برچسب 
گذاری شامل تاریخ تولید ، انقضا 

یا سری ساخت، کارخانه و یا  
کشور تولید کننده و...

۴-دارای برچسب شبنم
۵-درج  

PEARI+GINSENG+PROP
OLIS+HERBS

MADE IN FRANCE-۶

Valensey ۵-پودر سفید کننده 
Tooth  دندان
whitening 

powder  

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

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

یزد( تصاویر پیوست)
۲- پیرو اطالع رسانی قبلی 

به شماره ۶۷۵/۱۴۶۴۶ مورخ 
۹۶/۲/۱۶

  فاقد هرگونه 
مجوز  

بهداشتی 

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

نامعتبر
۲-فاقد برچسب فارسی نویس  

۳-عدم درج مشخصات برچسب 
گذاری شامل تاریخ تولید ، انقضا 

یا سری ساخت، کارخانه و یا  
کشور تولید کننده و....

۴- درج اطالعات عربی و فارسی 
نویس

MADE IN PRC-۵

Kiss beauty ۶-ماسک صورت 
Black Mask 

whitening 
complex

قناع االسود للوجه 
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به استناد نامه شماره 
۱۷/۱/۱۶۴۷۹۷/پ مورخ 

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

یزد( تصاویر پیوست)

  فاقد هرگونه 
مجوز  

بهداشتی 

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

نامعتبر
۲-فاقد برچسب فارسی نویس  

۳-عدم درج مشخصات برچسب 
گذاری شامل تاریخ تولید ، انقضا 

یا سری ساخت، کارخانه و یا  
کشور تولید کننده و...

۴- درج اطالعات عربی نویس
MADE IN PRC-۵

Dr.Rashel ۷-ماسک صورت 
Black Mask

COLLAGEN&CH
ARCOALS PEEL 

OFF FACIAL 
MASK

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

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

یزد( تصاویر پیوست)

 فاقد هرگونه 
مجوز  

بهداشتی 

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

نامعتبر
۲-فاقد برچسب فارسی نویس  

۳-عدم درج مشخصات برچسب 
گذاری شامل تاریخ تولید ، انقضا 

یا سری ساخت، کارخانه و یا  
کشور تولید کننده و...
۴- صنع فی االمارات

Blue lights  ۸-اسپری بدن
Deodorant 

Spray

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 ۶۷۵/۱۶۴۸۲ مورخ 
 ۹۷/۲/۲۹

( تصاویر پیوست)

 فاقد هرگونه 
مجوز  

بهداشتی 

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

نامعتبر
۲-فاقد برچسب فارسی نویس  

۳-عدم درج مشخصات برچسب 
گذاری شامل تاریخ تولید ، انقضا 

یا سری ساخت، کارخانه و یا  
کشور تولید کننده و...
۴- محصولی از تایوان

Victoria ۹-کرم پودر 
Perfect 

corrector 
foundation

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

نامعتبر
۲-فاقد برچسب فارسی نویس  

۳-عدم درج مشخصات برچسب 

Victoria ۱۰-کرم پودر 
Aloevera 

essence
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۲- پیرو اطالع رسانی قبلی 
به شماره ۶۷۵/۱۶۴۸۲ مورخ 

 ۹۷/۲/۲۹
( تصاویر پیوست)

گذاری شامل تاریخ تولید ، انقضا 
یا سری ساخت، کارخانه و یا  

کشور تولید کننده  و....
MADE IN PRC -۴

تبصره۱: 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 کنترلهای الزم بر روی برچسب در سامانه    TTAC انجام گردد.  

تبصره ۳: یاد اوری می گردد در خصو ص بند ۵ ،با عنایت به و جود نماینده قانونی دقت الزم به عمل اید این اطالع رسانی صرفا 
شامل محصول مذکور بوده و مشمول سایر محصوالت با نام تجاری مذکور نمی گردد 

ضمنا کلیه تصاویر پیوست می باشد.
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