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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 غیر مجاز آرایشی و بهداشتی، مقتضی است دستور فرمایید در صورت 

مشاهده فرآورده 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 
۰۰/۳۱/۵۵۰۹۷ مورخ 
۱۴۰۰/۵/۳۱ معاون محترم 
غذا و دارو دانشگاه بیرجند

تصاویر پیوست

فاقد 
هرگونه 

مجوز 
بهداشتی

فاقد فاقد اطالعات مربوط برچسب گذاری (ماده 
۱۱ قانون) از جمله شماره پروانه بهره 
برداری،شماره پروانه ساخت نام و نشانی 
کارخانه تولیدکننده، تاریخ تولید،انقضا و 

سری ساخت

ملیسا
Melisa

کرم ترک دست و پا 
مناسب برای خشکی های 

شدید و اگزما

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. 

همکاران محترم 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.
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