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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 و احترام؛
       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

۱-به استناد نامه  های شماره 
۲۰/۷۱۵۶/ص/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۴ و 
۳۹۲۲۹۳۰ مورخ ۹۸/۱۰/۸ معاونت غذا و 

دارو البرز 
۲-به استناد نامه های شماره ۹۹/۴۸۹۱۲۴ 
مورخ ۹۹/۱۰/۱۳ و ۱۴۰۰/۱۱۳۲۵۶ مورخ 

۱۴۰۰/۳/۱۰معاونت غذا و دارو مشهد
تصاویر پیوست

۱۸۱۳/ظ/۵۶ 
از تاریخ ۹۶/۷ 

ابطال گردید.

ابطال ۱-عدم درج اطالعات مربوط به برچسب 
گذاری از جمله شماره ساخت و شماره 
پروانه بهره برداری، نشانی کارخانه، 

تاریخ تولید، انقضا و سری ساخت 
۲- تولید شده در البراتورهای بهشت 
کیمیا به سفارش آرشیدا تجارت 

خاورمیانه
۳- درج تاریخ انقضاء۲۰۲۱/۶ بر طبق 

اظهارات معاونت غذا و داروی مشهد

FELER ۱-کرم پودر
JUST MAKE 
UP BB CREAM

۱-به استناد نامه  های شماره 
۲۰/۷۱۵۶/ص/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۴ و 
۳۹۲۲۹۳۰ مورخ ۹۸/۱۰/۸ معاونت غذا و 

دارو البرز 
۲-به استناد نامه های شماره ۹۹/۴۸۹۱۲۴ 
مورخ ۹۹/۱۰/۱۳ و ۱۴۰۰/۱۱۳۲۵۶ مورخ 

۱۴۰۰/۳/۱۰معاونت غذا و دارو مشهد
تصاویر پیوست

فاقد هر گونه 
مجوز 

بهداشتی

فاقد ۱-عدم درج اطالعات مربوط به برچسب 
گذاری از جمله شماره ساخت و شماره 
پروانه بهره برداری، نشانی کارخانه، 

تاریخ تولید، انقضا و سری ساخت 
۲- تولید شده در البراتورهای بهشت 
کیمیا به سفارش آرشیدا تجارت 

خاورمیانه
۳- درج تاریخ انقضاء۲۰۲۱/۶ بر طبق 

اظهارات معاونت غذا و داروی مشهد

FELER ۲-رژلب مایع

۱-به استناد نامه  های شماره 
۲۰/۷۱۵۶/ص/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۴ و 
۳۹۲۲۹۳۰ مورخ ۹۸/۱۰/۸ معاونت غذا و 

دارو البرز 

فاقد هر گونه 
مجوز 

بهداشتی

فاقد ۱-عدم درج اطالعات مربوط به برچسب 
گذاری از جمله شماره ساخت و شماره 
پروانه بهره برداری، نشانی کارخانه، 

تاریخ تولید، انقضا و سری ساخت 

FELER ۳-رژگونه
Skin traceless 
powder blusher
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۲-به استناد نامه های شماره ۹۹/۴۸۹۱۲۴ 
مورخ ۹۹/۱۰/۱۳ و ۱۴۰۰/۱۱۳۲۵۶ مورخ 

۱۴۰۰/۳/۱۰معاونت غذا و دارو مشهد
تصاویر پیوست

۲- تولید شده در البراتورهای بهشت 
کیمیا به سفارش آرشیدا تجارت 

خاورمیانه
۳- درج تاریخ انقضاء۲۰۱۹/۱۱ بر طبق 

اظهارات معاونت غذا و داروی مشهد
و اینکه در نامه های معاونت غذا و 
داروی مشهد پنکیک اعالم شده که 
دارای پروانه ۱۸۱۲/ظ/۵۶ بوده که در 

سال ۹۶ ابطال شده است.

۱-به استناد نامه  های شماره 
۲۰/۷۱۵۶/ص/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۴ و 
۳۹۲۲۹۳۰ مورخ ۹۸/۱۰/۸ معاونت غذا و 

دارو البرز 
۲-به استناد نامه های شماره ۹۹/۴۸۹۱۲۴ 
مورخ ۹۹/۱۰/۱۳ و ۱۴۰۰/۱۱۳۲۵۶ مورخ 

۱۴۰۰/۳/۱۰معاونت غذا و دارو مشهد
تصاویر پیوست

۱۸۱۲/ظ/۵۶ 
از تاریخ ۹۶/۷ 

ابطال گردید.

ابطال ۱-عدم درج اطالعات مربوط به برچسب 
گذاری از جمله شماره ساخت و شماره 
پروانه بهره برداری، نشانی کارخانه، 

تاریخ تولید، انقضا و سری ساخت 
۲- تولید شده در البراتورهای بهشت 
کیمیا به سفارش آرشیدا تجارت 

خاورمیانه
۳- درج تاریخ انقضاء۲۰۲۱/۶ بر طبق 

اظهارات معاونت غذا و داروی مشهد

FELER ۴-رژلب جامد

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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