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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
تعلیق
ابطال
جعل

مشخصات محصول نام تجاری نام محصول غیر 
مجاز

۱-به استناد نامه های  
شماره ۱۰/۹۹/۳۲۷مورخ 
۹۹/۱۰/۱۵ و ۷/۹۹/۲۴۹ 

مورخ ۹۹/۷/۲۸ شرکت 
نائوس ایرانیان نماینده 

رسمی واردات محصوالت 
بیودرما مبنی بر عدم تولید 

این نوع محصول توسط 
NAOS LES  کارخانه
LABORATOIRES

تصاویر پیوست

فاقد هر گونه 
مجوز بهداشتی

فاقد ۱-فاقد برچسب اصالت و سالمت کاال 
و یا دارای بر چسب اصالت و سالمت 

کاالی نامعتبر
۲-فاقد برچسب فارسی نویس و یا 

دارای برچسب فارسی نویس مغایر با 
ضوابط این اداره کل

 

Bioderma اسپری ضد 
آفتاب 

Photoderm 
 SPF30 

(SUNMIST)

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.

 تبصره۲ : با توجه به اینکه نام تجاری بیودرما دارای نمایندگی رسمی در ایران می باشد، خواهشمند است در زمان جمع آوری محصول دقت 
کافی مبذول تا فقط محصول فوق الذکر با مشخصات فوق االشاره مطابق تصویر پیوست از سطح عرضه جمع آوری گردد و این اطالع رسانی 

شامل محصوالت دیگر با این نام تجاری نمی باشد.

تبصره ۳ : در صورت مشاهده محصول فوق با برچسب اصالت و سالمت، بررسی های الزم در سامانه TTAC انجام گیرد.

تبصره ۴: خواهشمند است همکاران محترم جهت ادامه روند اطالع رسانی عمومی، در صورت مشاهده کاالهای غیر مجاز در سطح عرضه نسبت به ارسال آنها 
اقدام نمایند.

تصاویر پیوست می باشد.
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