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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 

فاقد/تعلیق/ابطال
جعل

مشخصات محصول نام تجاری نام محصول غیر مجاز

۱- به استناد نامه پ/۲۱۵۱۸۳/۱/۱۷ 
مورخ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ معاونت غذا و داروی یزد مبنی 
بر بی اثر بودن محصول با ادعای رفع کامل سفیدی 

مو خریداری شد از فروشگاه اینترنتی ۵۰۴۰
۲- به استناد نامه های شماره ۳۵۴۶۷۹۲ 
مورخ۱۳۹۷/۰۸/۲۹و ۲۰/۱۵۱۷۲/ص/۱۴۰۰مورخ 
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ و ۲۰/۱۱۲۴۶/ص/۱۴۰۰ مورخ 
۱۴۰۰/۰۸/۱۵معاونت غذا و دارو البرز مبنی بر 
حذف نام تجاری درمولند از پروانه های بهداشتی از 
تاریخ ۹۸/۱۰/۱۰ و اعالم آخرین تاریخ تولید ۱۳۹۶

۳-به استناد نامه شماره ۶۶۱/۳۳۰۹۰/د مورخ 
۱۴۰۰/۳/۲۹ دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات 
سازمان مبنی بر اعالم شکایت مردمی از محصوالت 

مذکور با توجه به عدم تاثیر گذاری
تصاویر پیوست

۵۶/۱۲۵۹۸ ابطال

۱- درج شماره پروانه ساخت 
۵۶/۱۳۵۹۸ تولید شده در 

شرکت صنایع بسته بندی ایمان 
سابق و خورشید فناوران نفیس 
جدید به نشانی شهرک صنعتی 

اشتهارد
۲-توزیع انحصاری شرکت تدبیر 

ایده پردازان ۵۰۴۰
 ۳-درج ساخت ایران

5040.ir ۴- درج
۵-تاریخ تولید ۹۷/۳/۱۰ و 

انقضاء ۱۴۰۰/۳/۱۰

درمولند
DERMO LAND

۱- لوسیون تقویت 
کننده ابرو

Eyebrow care 
lotion

۱- به استناد نامه پ/۲۱۵۱۸۳/۱/۱۷ 
مورخ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ معاونت غذا و داروی یزد مبنی 
بر بی اثر بودن محصول با ادعای رفع کامل سفیدی 

مو خریداری شد از فروشگاه اینترنتی ۵۰۴۰
۲- به استناد نامه های شماره ۳۵۴۶۷۹۲ 
مورخ۱۳۹۷/۰۸/۲۹و ۲۰/۱۵۱۷۲/ص/۱۴۰۰مورخ 
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ و ۲۰/۱۱۲۴۶/ص/۱۴۰۰ مورخ 
۱۴۰۰/۰۸/۱۵معاونت غذا و دارو البرز مبنی بر 
حذف نام تجاری درمولند از پروانه های بهداشتی از 
تاریخ ۹۸/۱۰/۱۰ و اعالم آخرین تاریخ تولید ۱۳۹۶

۳-به استناد نامه شماره ۶۶۱/۳۳۰۹۰/د مورخ 
۱۴۰۰/۳/۲۹ دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات 
سازمان مبنی بر اعالم شکایت مردمی از محصوالت 

مذکور با توجه به عدم تاثیر گذاری
تصاویر پیوست

۵۶/۲۰۳۶۴ ابطال

۱- درج شماره پروانه ساخت 
۵۶/۱۳۵۹۸ تولید شده در 

شرکت صنایع بسته بندی ایمان 
سابق و خورشید فناوران نفیس 
جدید به نشانی شهرک صنعتی 

اشتهارد
۲-توزیع انحصاری شرکت تدبیر 

ایده پردازان ۵۰۴۰
 ۳-درج ساخت ایران

۴- تاریخ تولید ۹۷/۳/۲ 

درمولند
DERMO LAND

۲- شامپوی مناسب 
موهای دارای سفیدی 

Grey 
hairTreatment 

shampoo
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۱- به استناد نامه پ/۲۱۵۱۸۳/۱/۱۷ 
مورخ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ معاونت غذا و داروی یزد مبنی 
بر بی اثر بودن محصول با ادعای رفع کامل سفیدی 

مو خریداری شد از فروشگاه اینترنتی ۵۰۴۰
۲- به استناد نامه های شماره ۳۵۴۶۷۹۲ 
مورخ۱۳۹۷/۰۸/۲۹و ۲۰/۱۵۱۷۲/ص/۱۴۰۰مورخ 
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ و ۲۰/۱۱۲۴۶/ص/۱۴۰۰ مورخ 
۱۴۰۰/۰۸/۱۵معاونت غذا و دارو البرز مبنی بر 
حذف نام تجاری درمولند از پروانه های بهداشتی از 
تاریخ ۹۸/۱۰/۱۰ و اعالم آخرین تاریخ تولید ۱۳۹۶

۳-به استناد نامه شماره ۶۶۱/۳۳۰۹۰/د مورخ 
۱۴۰۰/۳/۲۹ دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات 
سازمان مبنی بر اعالم شکایت مردمی از محصوالت 

مذکور با توجه به عدم تاثیر گذاری
تصاویر پیوست

۵۶/۲۰۳۷۵ ابطال

۱- درج شماره پروانه ساخت 
۵۶/۱۳۵۹۸ تولید شده در 

شرکت صنایع بسته بندی ایمان 
سابق و خورشید فناوران نفیس 
جدید به نشانی شهرک صنعتی 

اشتهارد
۲-توزیع انحصاری شرکت تدبیر 

ایده پردازان ۵۰۴۰
 ۳-درج ساخت ایران

۴- تاریخ تولید ۹۷/۳/۱۰ 

درمولند
DERMO LAND

۳- لوسیون مناسب 
موهای دارای سفیدی

۱- به استناد نامه پ/۲۱۵۱۸۳/۱/۱۷ 
مورخ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ معاونت غذا و داروی یزد مبنی 
بر بی اثر بودن محصول با ادعای رفع کامل سفیدی 

مو خریداری شد از فروشگاه اینترنتی ۵۰۴۰
۲- به استناد نامه های شماره ۳۵۴۶۷۹۲ 
مورخ۱۳۹۷/۰۸/۲۹و ۲۰/۱۵۱۷۲/ص/۱۴۰۰مورخ 
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ و ۲۰/۱۱۲۴۶/ص/۱۴۰۰ مورخ 
۱۴۰۰/۰۸/۱۵معاونت غذا و دارو البرز مبنی بر 
حذف نام تجاری درمولند از پروانه های بهداشتی از 
تاریخ ۹۸/۱۰/۱۰ و اعالم آخرین تاریخ تولید ۱۳۹۶

۳-به استناد نامه شماره ۶۶۱/۳۳۰۹۰/د مورخ 
۱۴۰۰/۳/۲۹ دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات 
سازمان مبنی بر اعالم شکایت مردمی از محصوالت 

مذکور با توجه به عدم تاثیر گذاری
محصول مذکور فاقد هر گونه مجوز بهداشتی 

می باشد.
تصاویر پیوست

فاقد هر گونه 
مجوز بهداشتی

فاقد

۱-عدم اخذ پروانه ساخت برای 
محصول پک و درج شماره 

پروانه ساخت شامپو و لوسیون 
جداگانه و غیر واضح

۲-تولید شده در شرکت صنایع 
بسته بندی ایمان سابق و 

خورشید فناوران نفیس جدید به 
نشانی شهرک صنعتی اشتهارد

۳-توزیع انحصاری شرکت تدبیر 
ایده پردازان ۵۰۴۰

۴-درج ساخت ایران

درمولند
DERMO LAND

۴-پک مناسب موهای 
دارای سفیدی شامل ۴ 

شامپو و ۳ لوسیون
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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. 

تبصره ۳: 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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