
                                                                                                                 
                                                                                                            

                                                                                                                                 
 

 سازمان غذا و دارو

 نحوه بررسی، ثبت، پیگیری و اعالم نتایج شکایات و اطالع رسانی 

  و بهداشتی غیر مجاز و نا منطبقجهت جمع آوری فرآورده های آرایشی 

 

 

 

 

 سازمان غذا و دارو

 آرایشی و بهداشتیورده های امور فرآاداره کل 

 

 نحوه بررسی، ثبت، پیگیری و اعالم نتایج شکایات و اطالع رسانی 

  جهت جمع آوری فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیر مجاز و نا منطبق

  

 

 صفحه می باشد.     6این سند بدون پیوست دارای                                                               
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  و بهداشتی غیر مجاز و نا منطبقجهت جمع آوری فرآورده های آرایشی 

 

 

 

 

  اداره کل امور فرآورده فرآورده های آرایشی و بهداشتی                                

شتی غیر مجاز و  شی و بهدا سانی جهت جمع آوری فرآورده های آرای شکایت و اطالع ر سی، ثبت، پیگیری و اعالم نتایج  نحوه برر

 مجاز نامنطبق

 

  هدف-1

این دستورالعمل با هدف ثبت و رسیدگی به شکایت، اطالع رسانی جهت جمع آوری از سطح عرضه در خصوص فرآورده های آرایشی و بهداشتی 

 تدوین گردیده است. سالمت مصرف کنندگان غیرمجاز و مجاز نامنطبق در راستای حفظ سالمت مصرف کنندگان، ارتقاء ایمنی و 

 دامنه کاربرد-2

 مل در خصوص کلیه فرآورده های آرایشی و بهداشتی اعم از تولیدی و وارداتی کاربرد دارد.این دستورالع

 مسئولیت اجرایی -3

های غذا و دارو و اداره امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی بوده  و معاون غذا ودارو و مدیر کل امور  مدیریت /مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده معاونت

 های آرایشی و بهداشتی  ناظر بر حسن اجرای آن می باشند.فرآورده 

 تعاریف-4

 اصطالحات ذیل در متن به اختصار به کار می روند:  -1-4

 :اداره کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتیاداره کل -1-1-4

 : معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیمعاونت -2-1-4

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیمدیریت :مدیریت غذا و داروی دانشکده های -3-1-4

4 
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 یو بهداشت یشیآرا یاداره کل امور فرآورده فرآورده ها                                                                          

 مجاز و مجاز نامنطبق ریغ یو بهداشت یشیآرا یفرآورده ها یجهت جمع آور یو اطالع رسان تیشکا جیو اعالم نتا یریگی: ثبت، پیبررس نحوه

آوری فرآورده های آرایشی  و اطالع رسانی جهت جمع PMSنحوه برسی، ثبت، پیگیری و اعالم نتایج شکایت و موارد نامطبق حاصل از دستور العمل:-1-4-

 منطبقتقلبی( و مجاز نا وو بهداشتی غیرمجاز)قاچاق 

 سازمان غذا و داروسازمان:-5-1-4

 (TTAC: سامانه جامع گزارشات کارشناسی )زیر مجموعه ای از سامانه REPORT  سامانه -6-1-4

 (TTACسامانه ثبت شکایات مردمی )زیر مجموعه ای از سامانه : SUPPORT سامانه -7-1-4

 می باشد.  و بهره برداری / ساخت / وارداتشامل کلیه پروانه های بهداشتی تاسیس مجوزهای بهداشتی: -8-1-4

فرآورده هایی اطالق میگرددکه فاقد مجوزهای بهداشتتتی مزم، ستتوء استتتفاده ازپروانه های بهداشتتتی )جعل نام و عالمت فرآورده های غیر مجاز: به -9-1-4

 نی وارد کشور شده اند.تجاری،شماره مجوز و ...( بوده ویا از مبادی غیر قانونی و بدون گذراندن تشریفات قانو

به فرآورده های دارای مجوز اطالق می گرددکه ویژگی های آن از جمله فیزیکوشیمیایی،میکروبیولوژی،بسته بندی،برچسب فرآورده مجاز نامنطبق: -10-1-4

 ندارد. بهداشتی ان مطابقت  پروانه های گذاری و... آن با

 سامانه(/تلفنی غیرمجاز یا مجاز نامنطبق به روش های مختلف)کتبی/اخذ هرگونه گزارش از فرآورده شکایت:   -11-1-4 

سانی جهت جمع آوری فرآورده های غیر مجاز: -12-1-4 جعل مجوز های بهداشتتتی یا ، اعالم اطالعات فرآورده های فاقد مجوز های بهداشتتتی اطالع ر

 انجام شود. بایستی صرفاً توسط اداره کلبوده و این اطالع رسانی فرآورده های مجاز نامنطبق، که به منظور جمع آوری فرآورده از سطح عرضه 

. 
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 اداره کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی

 نحوه بررسی، ثبت،پیگیری و اعالم نتایج شکایت و اطالع رسانی جهت جمع آوری فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیر مجاز و مجاز نامنطبق

 

 روش اجرا-5

 رسیدگی به شکایتثبت و -1-5

یا وارداتی( به موضوع رسیدگی شده و استعالم های  یبر حسب نوع فرآورده )تولید 001پس از دریافت و ثبت شکایت از طریق تکمیل فرم ثبت شکایت به شماره 

شگاهی سی و اخذ اطالعات بین دان شنا سی کار شود.پس از برر سامانه  مزم جهت جمع آوری اطالعات مربوط به فرآورده اخذ می  صورت  REPORT یا  ، در 

 استعالم می شود. 002لزوم اطالعات مجوزهای بهداشتی از اداره کل طبق فرم استعالم مجوزهای بهداشتی به شماره 

صره  سامانه : 1تب سخ از  صورت عدم اخذ پا شگاهیو یا   REPORT در  ستعالمات بین دان ش ا ستعالم به اداره کل امور فرآورده های آرای شتی ، فرم ا ی و بهدا

 ارسال گردد.

صره  سارت و ............(در حیطه وظایف اداره کل و معاونت 2تب ضوعات مالی)خ شکایات دال بر قیمت گذاری کام و مو سیدگی به  های غذا و داروی  مدیریت /: ر

 تابعه نمی باشد. 

 استعالم و تبادل اطالعات در فرایند بررسی -2-5

شکایت و ناظر  شگاه های دریافت کننده  صورت نیاز ، اطالعات فرآورده و واحد تولیدکننده، بین دان شده در  شکایت ثبت  سی  تبادل می بر تولید در فرآیند برر

شماره شگاهی به  سال اطالعات بین دان شگاهی از فرم ار شکایت بین دان سال نامه های  شده و  003 شود.در ار ستفاده  سالا شت به اداره کل  نیازی به ار رونو

 نمی باشد.

 به اداره کل فرآورده های آرایشی و بهداشتی ارسال گردد. 005: مزمست گزارش استعالم های انجام شده و تبادل اطالعات هر سه ماه یکباردر فرم شماره تبصره

 بررسی تخصصی شکایت و تعیین نوع اقدام: -3-5

توسط کارشناس مربوطه، در صورت لزوم بازرسی ،نمونه برداری در محل و هرگونه آزمون های مزم بایستی  پس از بررسی مدارک و مستندات و شواهد موجود

 مربوطه  بر اساس کلیه ضوابط و مقررات جاری اقدام و در  مدیریت/گردد، مقتضی است معاونت مع بندی نتایج در صورتیکه شکایت اثباتانجام شود و پس از ج
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 یو بهداشت یشیآرا یاداره کل امور فرآورده فرآورده ها                                                       

 مجاز و مجاز نامنطبق ریغ یو بهداشت یشیآرا یفرآورده ها یجهت جمع آور یو اطالع رسان تیشکا جیو اعالم نتا یریگی: ثبت، پیبررس نحوه

 

فرآورده های ارایشی و  ارجاع گردد وهمزمان اقدامات مزم برای جمع آوری فرآورده و اعالم آن به اداره کلصورت لزوم مراتب به مراجع قانونی و قضایی ذیصالح 

ارسال گردد. سوابق شکایت بررسی شده در سراسری برای اطالع رسانی جهت جمع آوری  ) به انضمام تمامی مدارک و مستندات( در صورت لزوم  بهداشتی

نده شکایت و معاونت ناظر باید حفظ و نگهداری شود.برای انجام این فرایند باید از فرم بررسی تخصصی شکایت و تعیین نوع اقدام معاونت غذا و دارو دریافت کن

 استفاده شود. 004به شماره 

شگاه ناظرتبصره:  صاویر واضح از نمونه در کلیه جهات به عنوان پیوست اطالعاتی برای دان شتی  بر تولیدارسال نمونه یا ت و اداره کل فرآورده های ارایشی و بهدا

 الزامیست.

                                                 

 اعالم نتیجه رسیدگی به شکایت -4-5

سط معاونت ناظر شکایت و تعیین نوع اقدام، نتیجه اقدامات تو سیدگی به  شماره  بر تولیدپس از اتمام ر سمت دوم فرم  شده و ب 001در ق ه معاونت/ مدیریت ثبت 

 دریافت کننده شکایت/شاکی ارسال می گردد.

صره شکایت ، ماتب شاکی از  صرفنظر کردن  شد،  ستاندارد های مربوطه با شگاهی دال بر عدم انطباق نمونه با آنالیز  ویا ا صورتیکه نتایج آزمای نع پیگیری  و :در 

 ادامه روند شکایت نمی باشد.

 یت به اداره کلارائه گزارش رسیدگی به شکا -5-5

 

 

 

غذا و داروی دریافت کننده شکایت،باید در پایان هر سه ماه و حداکثرتا پایان روز سوم ماه  مدیریت/به منظور بررسی فرآیند ثبت و رسیدگی به شکایت، معاونت

 به اداره کل ارسال نماید.  005سوم، از طریق تکمیل فرم ثبت اطالعات و رسیدگی به شماره 
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 ر فرآورده های آرایشی و بهداشتیاداره کل امو
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بر ناظرمدیریت  /دریافت کننده شتتکایت و معاونت مدیریت /به منظور پیشتتگیری از ثبت و ارستتال اطالعات مشتتابه از ستتوی معاونت  :1یادآوری 

شکایت، فرم گزارش تولید سیدگی به  سط معاونت، پس از دریافت نتیجه اقدامات ر صرفا تو شکایت مدیریت/باید  ، تکمیل و دریافت کننده 

 ارسال شود.

فرآورده مجاز نامنبطق ،گزارش بایدبا قید فوریت به در موارد لزوم به اطالع رستتانی فرآورده های جعلی و فاقد مجوزهای بهداشتتتی یا  :2یادآوری 

 ارسال  شود. اداره کل 

 بر تولید ناظر مدیریت /نحوه اقدام در صورت عدم رسیدگی معاونت-6-5

این اقدامی صورت نیذیرفته باشد، مراتب باید به بر تولید ناظر مدیریت /چنانچه شکایت بین دانشگاهی نیازمند اقدام قانونی باشد و توسط معاونت 

 اداره کل ارسال شود.

 مدت زمان رسیدگی به شکایات -7-5

ستندات مربوط به سال و  بر تولید ناظر مدیریت /به معاونت حداقل زمان درشکایت، نتیجه باید  پس از تجمیع م  بر تولید ناظر معاونت/مدیریتار

 نتیجه اقدامات را به دانشگاه دریافت کننده شکایت ارسال نماید. باید(  003فرم شماره )تکمیل قسمت دومبا قید فوریتنیز 

 

 

 ***کلیه فرم های مزم در پیوست این دستورالعمل آمده است.
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   001فرم شماره اداره کل امور فراورده های ارایشی و بهداشتی                                                                       

 قسمت اول 

  دمات بهداشتی درمانی............خمعاونت بهداشتی و     علوم پزشکی...........  دانشکده /غذا و دارو دانشگاه معاونت/مدیریت دریافت کننده شکایت:    ادره کل -1

  شبکه بهداشت و درمان شهرستان .................                                                              

  ناظر برتولید/ واردات نیست              معاونت دریافت کننده شکایت             ناظر بر تولید/ واردات است 

  شماره شماره 003شکایت طبق فرم  سمت دوم فرم  سخ طبق ق سال گردیده و پا شگاه ناظر برتولید ار سیدگی به دان سط معاونت ناظر بر واحد تولیدی  003جهت ر تو

 تکمیل و ارسال خواهد شد.  

 محرمانه نگهداری خواهد شد.(  نحوه شکایت: ) کلیه اطالعات مربوط به شاکی به صورت

  )..................... کتبی/ سامانه )شماره نامه ثبت شده .......................................... تاریخ ثبت 

  )....................... تلفنی ) تاریخ تماس 

  )..................... سایر ) تاریخ تماس 

 ورد شکایت مشخصات شاکی و محصول م-2

  ندارد               نام فرآورده :                   نوع بسته بندی:                         نمونه : دارد 

 وزن یا حجم بسته بندی :                                     تصاویر واضح نمونه از کلیه جهات 

 نام تجاری فرآورده : 

 ) فارسی و انگلیسی( 

 پروانه بهداشتی ورود: شماره / شماره پروانه ساخت تولید نام کارخانه تولید کننده : ) داخلی / خارجی(

      جعلی        معتبر       برچستتتب اصتتتالت: دارد

 ندارد
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 کشور تولید کننده: نام سفارش دهنده و یا کارخانه تولید کننده محصول نولید قراردادی: نام شرکت وارد کننده: 

 سری ساخت:  تاریخ انقضاء :  تاریخ تولید: 

  ندارد   فاکتور خرید:      دارد محل خریداری فرآورده:  

 شرح شکایت: 

 ی پیوست گردد. پزشکی دال بر تایید شکایت آسیب جسمتبصره : هر گونه مدارک بالینی و 

 نام و نام خانوادگی شاکی) حقیقی/حقوقی( ) خانم /آقای( 

 شغل شاکی: 

 نشانی و شماره تلفن شاکی: 

  عادی                 فوری             نظر کارشناس ثبت کننده براساس فوریت:                  آنی

  .تشخیص قید فوریت مطابق با نظر کارشناس ثبت کننده شکایت می باشد 

  ،پس از ثبت، شکایت را به کارشناس تخصصی ارجاع دهد.  حداقل زمان ممکندر کارشناس ثبت کننده شکایت باید پس از بررسی اولیه 

  .شکایات ارجاع شده با قید فوریت آنی باید ظرف مدت یک روز کاری اقدام گردد 

 نام و نام خانوادگی کارشناس ثبت کننده شکایت:                                            تاریخ:              امضاء : 

 قسمت دوم 

 ثبت اطالعات : 

 دلیل عدم ثبت:               انجام نگرفت            انجام گرفت 

 امضاء مسئول رسیدگی به شکایات :                                  تاریخ : 
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 اعالم نتیجه به شاکی : 

 شماره نامه اعالم نتیجه:                 تاریخ نامه :                           اعالم نشد                   اعالم شد 

 دلیل عدم اعالم نتیجه : 

 نام مسئول رسیدگی به شکایات :                               تاریخ :                            امضاء :

 

 در حاضر صرفا مشمول فراورده های وارداتی می باشد  ب اصالت و سالمتسموارد قید شده در خصوص برچ :تبصره
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 002فرم شماره                                                                           یو بهداشت یشیراآ یاداره کل فراورده ها

   

 سازمان غذا و دارو یاشتدو به یشیآرا یفرآورده هاامور کل محترم اداره  ریمد

  یواردات یفرآورده ها                                                          داخل      دیتول فرآورده

به شماره                   مندرج بر فرآورده ...................... با نام  یداشتبه یخواهشمند است در خصوص صحت و سقم مجوزها احتراما

 .دیمعاونت را مطلع فرمائ نیکارخانه....................... در کشور ................................. ا دی................. متعلق به شرکت ........................ / تولیتجار

 باشد.  یم وستیجهات پ هینمونه در کل یواضح  و خوانا ریتصاونمونه/

 یدرمان یو خدمات بهداشت یغذا و دارو دانشگاه علوم پزشک ریمد/معاون                                 

 

 

 

 یبهداشت یاستعالم مجوزها جهینت                                                    

 

 .........................................یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک دانشکده/غذا و دارو دانشگاه ریمد/معاون

 رساند محصول نامبرده: یاطالع م احترامابه

 / مجوز ورود است. یساخت/ شناسه نظارت کارگاه یپروانه بهداشت فاقد

 باشد. یاعتبار م ی.......................... دارا خی/ ورود به شماره ......................... بوده و تا تار دیتول یپروانه بهداشت یدارا

 است. افتهی انیورود به شماره ....................... پا /دیتول یاعتبار پروانه بهداشت خیتار

 :حاتیتوضسایر

 یو بهداشت یشیآرا یکل امور فرآورده ها ریمد                                                       
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 003فرم شماره                                          یو بهداشت یشیآرا یاداره کل امور  فراورده ها         

 

                   ه:       رشما                                                                                                     اول                           قسمت

   تاریخ:

 ...................................                   یدرمان یو خدمات بهداشت یمحترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشک تیریمد/معاونت 

 :لیبا مشخصات ذ یافتیدر تیشکا احتراما،

 یسیانگل                                  یفرآرده :فارس ینام تجار                  :                                       تیفرآورده مورد شکا نام

 ورود یپروانه بهداشت / تولیدی  ساختپروانه ناسیس و بهره برداری/ پروانه  شماره

 ندارد      یجعل        معتبر       اصالت: دارد برچسب

 کننده/ وارد کننده:                                             کشور مبدا دیتول نام

 ساخت فرآورده: یانقضاء                                سر خی:                  تاردیتول خیتار

 :تیشکا شرح

 

 ی وارداتی می باشد تبصره: موارد قید شده در خصوص برچسب اصالت و سالمت در حاضر صرفا مشمول فراورده ها

 است: رفتهیصورت پذ لیمعاونت اقدامات به شرح ذ نیا یگردد، ضمنا از سو یو اقدام ارسال م یدگیرس جهت

1.  

2.  

3.  

 ..........................یدرمان یو خدمات بهداشت یغذا و دارو دانشگاه علوم پزشک ریمعاون/مد                                
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 دییدال بر تا یو پزشک ینیهر گونه مدارک بالدرصورت بروز هرگونه آسیب جسمی در اثر مصرف فرآورده مقتضی است : 1 یادآوری

و در حد اقل زمان ممکن به معاونت  /مدیریت دانشگاه /دانشکده ناظر بر تولید گردد وستیمربوطه پ ریو تصاو یجسم بیسآو  تیشکا

 ارسال شود 

  

 

 

 

 

 

 

 

 :خیدوم:                                                                                    شماره:                      تار قسمت

 یدرمان یو خدمات بهداشت یمحترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشک تیری/ مد معاونت

 

................ براساس  یاز فرآورده .................. با نام تجار تی.......................در خصوص شکابازگشت به نامه شماره...................... مورخ احتراما،

 رساند به علت.....................................  یبه عمل آمده به اطالع م یها یبررس

 رد................... شده است. تی..................... شکادییتا تیشکا

 معاونت)شرح کامل(   یانچام شده از سو اقدامات

 

 

 .........................یو درمان یو خدمات بهداشت یغذا و دارو دانشگاه علوم پزشک ری/ مد معاون                                      

 .نتیجه در حداقل زمان ممکن به معاونت /مدیریت مربوطه ارسال شود 
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 004و تعیین نوع اقدام                                     فرم شماره  فرم بررسی تخصصی شکایت                                                             
 

 قسمت اول

   :ساعت خروج                                ساعت ورود:                                    تاریخ بازرسی:   

 :مدیرعامل                                    مسئول فنی:                                نام واحدتولیدی:   

 مشخصات شاکی:

 بهداشتی:مجوزهای شماره           نام تجاری:              نام فرآورده:                          شاکی:                   علت شکایت:          

 نوع، جنس و وزن بسته بندی:                                                          تاریخ انقضا:                    سری ساخت:     تولید:         تاریخ  

 بهداشتی:        مجوزهایرتاریخ اعتبا

 
 خیر بلی عدد بررسی شکایت

    سال گذشته2در وارد کننده  /واحدتولیدی فرآورده های  تعداد شکایت واصله از
    سال گذشته2شکایت در  ردمو فرآورده تعداد شکایت واصله از

    سال گذشته2شکایت در  ردموفرآورده ت تائید شده از تعداد شکای
    سال گذشته2شکایت با نقص مشابه در  ردموفرآورده ت تائید شده از شکایتعداد 
    )در مورد واحد تولیدی( موسسه درآخرین ارزیابیprps نهایی  امتیاز

    رای سیستم فعال فراخوان کام استموسسه دا
    اقدامات اصالحی()ثبت شکایت، اعالم به کنترل کیفیت، انجام موسسه دارای واحد رسیدگی به شکایت است

    وجود دارد؟ / وارد کننده ادواری محصول با مشخصات یادشده در واحد تولیدی برداری  نمونهسوابق 
    مناسب است؟ برداشته شدههای  شرایط نگهداری نمونه
    مصرف فرآورده نمونه شاهد توسط مسئول فنی آزمون شده ونتایج وجود دارد؟ درصورت انقضاء تاریخ
 وجود دارد؟ شکایت قبل از توزیع فرآورده ردمو سوابق آزمون فرآورده

 
   

 :موارد عدم انطباقتعداد 
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    است؟ شکایت با معیارهای بهداشتی واستاندارد ملی مطابقت داشته ردبرداری ادواری از محصول مو نتیجه آخرین نمونه
    شکایت مطابق با آخرین ضوابط جاری است؟ ردگذاری محصول مو برچسب

    شکایت مناسب است؟رد موبای فراورده  نگهداری در انبار  /شرایط فنی وبهداشتی خط تولید 
 :موارد عدم انطباقتعداد 

 
 :اظهارنظرکارشناسی

 :براساس مستندات وشواهد موجود علت بروز نقص در محصول موضوع شکایت موارد زیر است
 گمان

 رود می
 خیر بلی

    عدم رعایت فرمول ساخت

    عدم نظارت کافی مسئول فنی

    کاربرد مواداولیه نامناسب

    GMPعدم رعایت 

    GHPعدم رعایت 

    GSPعدم رعایت 

 بندی بسته نقص در دستگاههاوتجهیزات تولید و

 

   

 

    شرایط توزیع نامناسب

 تگهداری محصول در شرایط نامناسب

 

   

    عدم رعایت برچسب گذاری مطابق با ضوابط جاری

    سایر موارد:

 
 نبار محصول نهایی نمونها یا شاهد شکایت از انبار نمونهرد جهت بررسی بیشتر موضوع نمونه شاهد )همان سری ساخت( نمونه مشابه محصول مو

 .همکار ارسال گردیدمدیریت /معاونت به آزمایشگاه  برداری و

              : ررسی کننده تخصصیکارشناسان ب
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1- 

2- 

 

 دریافت نتیجه:

 اعالم نظر تخصصی کارشناسی: 
 

 : ) در صورت لزوم(اداره كل  /معاونتكميته فني  مدير/ معاون غذا و دارو/مدير كل /  نظريه پيشنهادي كارشناسي به -

 

       مجوز بهداشتيلغو دائم              لغو موقت پروانه مسئول فني         بهداشتيمجوز لغو موقت          اخطار كتبي    تذكر كتبي   

  

        توقيف كاال          ارجاع به مراجع قضايي          فراخوان     جهت جمع آورياطالع رساني       لغو دائم پروانه مسئول فني   

 

  مواردساير   

 

            

 :تيعلت رد شكا      رد شكايت      

  

 :                      تاريخ:نام و نام خانوادگي كارشناس تخصصي  ..............                      امضا  

 

 

 

 قسمت دوم
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 آرایشی و بهداشتی و تعیین نوع اقدام: یاداره نظارت برفرآورده ها یه مدیرنظر

 

 

 

 مضاء و تاریخ:ا           نام و نام خانوادگی:                                                                                                 
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 اداره کل امور

 فراورده های آرایشی و بهداشتی 
 فرم ثبت اطالعات  و رسیدگی به شکایت

 می باشد(. 2016کسل الذا از ثبت اطالعات متفرقه خودداری شود. )ورژن  بررسی و تهیه گزارش تحلیلی بر اساس اطالعات این فرم می باشد. در بعضی از ستون ها نیز لیست کشویی جهت انتخاب اطالعات موجود می باشد توجه مهم: 

 ردیف
 نام دانشگاه 

 دریافت کننده شکایت 

نام 

 فرآورده
 نام تجاری تولیدی / وارداتی بهداشتی و سلولزی( -گروه محصوالت ) آرایشی 

نام واحد تولیدی 

 واردکننده /
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