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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

۱-به استناد نامه شماره 
۲۷۹۸۰/ص/۱۴۰۰ مورخ 
۱۴۰۰/۶/۲۴ معاونت غذا و دارو 
شهید بهشتی مبنی بر غیرمجاز 

بودن کاال در سطح عرضه

فاقد هرگونه 
مجوز 

بهداشتی

فاقد ۱-فاقد برچسب اصالت و سالمت 
کاال و یا دارای برچسب اصالت 
نامعتبر و مشخصاتی از قبیل ( 
شماره پروانه بهداشتی، تاریخ 
تولید و انقضا و سری ساخت و 

نام تولید کننده و کارخانه و ...)
۲-فاقد برچسب فارسی نویس 
الصاق شده مطابق ضوابط این 

اداره کل 
۳- دارای مندرجات انگلیسی 

نویس
MADE IN U.S.A-۴

MAYBELLINE 
NEW YORK

۱-کرم پودر با خواص لیفتینگ و پرایمر

NEW/NOUR BAD Instant Aqe 
Rewind 
The Lifter Primer Inside Base 
Lissante Integree

۱-به استناد نامه شماره 
۲۷۹۸۰/ص/۱۴۰۰ مورخ 
۱۴۰۰/۶/۲۴ معاونت غذا و دارو 
شهید بهشتی مبنی بر غیرمجاز 

بودن کاال در سطح عرضه

فاقد هرگونه 
مجوز 

بهداشتی

فاقد ۱-فاقد برچسب اصالت و سالمت 
کاال و یا دارای برچسب اصالت 
نامعتبر و مشخصاتی از قبیل ( 
شماره پروانه بهداشتی، تاریخ 
تولید و انقضا و سری ساخت و 

نام تولید کننده و کارخانه و ...)
۲-فاقد برچسب فارسی نویس 
الصاق شده مطابق ضوابط این 

اداره کل 
۳- دارای مندرجات انگلیسی 

نویس
KIKO SPA VIA -۴

PAGLIA.1/D-2422 
BERGAMO-ITALY 
MADE IN ITALY-۵

Kiko cosmetics.com-۶

KIKO
MILANO

۲-ترمیم کننده لب/ تینت لب

POWER FLUSH LIP & CHEEKS 
WONDER WOMAN
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۱-به استناد نامه شماره 
۲۷۹۸۰/ص/۱۴۰۰ مورخ 
۱۴۰۰/۶/۲۴ معاونت غذا و دارو 
شهید بهشتی مبنی بر غیرمجاز 

بودن کاال در سطح عرضه

فاقد هرگونه 
مجوز 

بهداشتی

فاقد ۱-فاقد برچسب اصالت و سالمت 
کاال و یا دارای برچسب اصالت 
نامعتبر و مشخصاتی از قبیل ( 
شماره پروانه بهداشتی، تاریخ 
تولید و انقضا و سری ساخت و 

نام تولید کننده و کارخانه و ...)
۲-فاقد برچسب فارسی نویس 
الصاق شده مطابق ضوابط این 

اداره کل 
۳- دارای مندرجات انگلیسی 

نویس
۴-دارای مندرجات عربی نویس
۵-دارای مندرجات چینی نویس

COVER I FX ۳-هایالیتر
TOM ENHANCER DRO STES 
ACCENT SUNKISSED 
SHAKE WEII BEFOREUSE BEEN 
AGITER AVANT USAGE

تبصره ۱: قابل ذکر است این اطالع رسانی صرفا 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. ضمناً مقتضی است چنانچه 

محصول دارای برچسب اصالت و سالمت می باشد کنترل های الزم روی آن انجام گیرد.
تبصره ۳: همچنین 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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