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۶۷۵/۵۸۲۳۳
۱۴۰۰/۱۰/۱۸

دارد

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 
۳۶۰۹۴/ص/۱۴۰۰مورخ 

۱۴۰۰/۸/۵ معاونت غذا ودارو 
شهید بهشتی مبنی بر غیرمجاز 

بودن کاال 

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 عربی نویس

Shantou Jiali -۴
Biotechnology Vo.,Ltd

MADE IN P.R.C-۵
820ml-۶

Washami ۱-شامپو کراتین مو
الحمایه العمیقه

KERATIN HAIR 
SHAMPOO
Olive essence shine and 
repairing for all hair type

به استناد نامه شماره 
۳۶۰۹۴/ص/۱۴۰۰مورخ 

۱۴۰۰/۸/۵ معاونت غذا ودارو 
شهید بهشتی مبنی بر غیرمجاز 

بودن کاال 

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 عربی نویس

Aichun 
Beauty

۲-ماسک صورت سیاه( بلک 
ماسک)

POWERFUL 
ANTIOXIDANTS ENERGIZE
BLACK MASK
Whitening Complex 
Whitening& Rejuvenating 
System

قناع اسود للوچه
الزاله الرووس السودا

DEEP CLEANSING
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۶۷۵/۵۸۲۳۳
۱۴۰۰/۱۰/۱۸

دارد

۱-به استناد نامه شماره 
۳۶۰۹۴/ص/۱۴۰۰مورخ 

۱۴۰۰/۸/۵ معاونت غذا ودارو 
شهید بهشتی مبنی بر غیرمجاز 

بودن کاال 
۲-پیرو نامه های اطالع رسانی 
محصوالت غیر مجاز این اداره 
کل به معاونین سراسر کشور 
به شماره ۶۷۵/۵۲۰۹۱/د 
مورخ ۹۸/۶/۱۶ و 
۶۷۵/۹۹۸۴۹/د مورخ 
۹۶/۸/۱۰ و ۶۷۵/۵۲۸۵/د 

مورخ ۹۹/۱/۲۵ 

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 عربی نویس 

وفارسی نویس
Made in Thailand-۴

 FKBK ۵-تحت لیسانس شرکت
انگلستان

MAX LADY
مکس لیدی

۳-شامپو ضد ریزش و تقویتی
ANTI-HAIR LOSS 
SHAMPOO
WITH LIQUID KERATIN

شامپو ضدالتساقط مکس لیدی

۱-به استناد نامه شماره 
۳۶۲۵۸/ص/۱۴۰۰مورخ 

۱۴۰۰/۸/۵ معاونت غذا ودارو 
شهید بهشتی مبنی بر غیرمجاز 

بودن کاال 
۲-پیرو نامه های اطالع رسانی 
محصوالت غیر مجاز این اداره 
کل به معاونین سراسر کشور 
به شماره ۶۷۵/۵۲۰۹۱/د 
مورخ ۹۸/۶/۱۶ و 
۶۷۵/۹۹۸۴۹/د مورخ 
۹۶/۸/۱۰ و ۶۷۵/۵۲۸۵/د 

مورخ ۹۹/۱/۲۵ 

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
1000ml -۳

۴-دارای مندرجات عربی نویس
۵-صنع فی الهند

Made in India-۶

MAX LADY ۴-کرم ترمیم کننده روغنی قوی 
حمام زیت بالکراتین

HOT OIL TREATMENT 
CREAM 
SANAIL WHITE 
DEEP CONDITIONING 
PROFESSIONAL HAIR 
CARE 
For Dry Hair

لشعرالجاف والشعث

به استناد نامه شماره 
۳۶۲۵۸/ص/۱۴۰۰مورخ 

۱۴۰۰/۸/۵ معاونت غذا و دارو 
شهید بهشتی مبنی بر غیرمجاز 

بودن کاال

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
1380ml -۳

۴-مندرجات عربی نویس

Lady Oscar
لیدی اسکار

۵-شامپو آلوئه ورا
ALOE VERA
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Made in PRC-۵

به استناد نامه شماره 
۳۶۳۵۷/ص/۱۴۰۰ مورخ 
۱۴۰۰/۸/۸معاونت غذا و دارو 
شهید بهشتی مبنی بر غیرمجاز 

بودن کاال

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 عربی نویس و 

انگلیسی نویس
1000g -۴

TREE CITY ۵-لگوی

ROSE ۶-ماسک مو 
HAIR MASK
PROFESSIONAL Elasticity 
And Fukkness

به استناد نامه شماره 
۳۶۳۵۷/ص/۱۴۰۰ مورخ 
۱۴۰۰/۸/۸معاونت غذا و دارو 
شهید بهشتی مبنی بر غیرمجاز 

بودن کاال

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 چینی نویس یا 

کره ای نویس
500g-۴

۵- تنها نام محصول بر روی درب 
قوطی درج شده است.

Ginger ۷-ماسک مو
SMOOTHING HAIR MASK
BIOADUA

به استناد نامه شماره 
۲۷۹۷۶/ص/۱۴۰۰مورخ 

۱۴۰۰/۶/۲۴ معاونت غذا ودارو 
شهید بهشتی مبنی بر غیرمجاز 

بودن کاال 

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
MADE IN GERMANY-۳

DORIS
LAN

۸-خط چشم ضد آب
WATERPROOF EYELINER
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به استناد نامه شماره 
۲۷۹۷۶/ص/۱۴۰۰مورخ 

۱۴۰۰/۶/۲۴ معاونت غذا ودارو 
شهید بهشتی مبنی بر غیرمجاز 

بودن کاال 

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

HR ۹-ریمل
HELENA RUBINSTEIN
LASH QUEEN MASCARA 
PERFECT BLACKS
 High-precision clean 
volume smudge rcsistant 
& supple lashes

به استناد نامه شماره 
۲۸۴۹۹/ص/۱۴۰۰ مورخ 
۱۴۰۰/۶/۲۷ معاونت غذا و دارو 
شهید بهشتی مبنی بر غیرمجاز 

بودن کاال

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

deep
romance

۱۰-ریمل
Original 
Maxi volume mascara 
carbon Black

به استناد نامه شماره 
۲۸۴۹۹/ص/۱۴۰۰ مورخ 
۱۴۰۰/۶/۲۷ معاونت غذا و دارو 
شهید بهشتی مبنی بر غیرمجاز 

بودن کاال

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

HR ۱۱-خط چشم
HELENA RUBINSTEIN 
SPECTACULAR EYE LINER 
Vinyl finish & extra wear 
effet ringle & lieute-
tenue

۱-به استناد نامه شماره 
۲۸۴۹۹/ص/۱۴۰۰ مورخ 
۱۴۰۰/۶/۲۷ معاونت غذا و دارو 
شهید بهشتی مبنی بر غیرمجاز 

بودن کاال
۲-پیرو نامه های اطالع رسانی 
محصوالت غیر مجاز این اداره 
کل به معاونین سراسر کشور 
به شماره ۶۷۵/۱۴۶۴۶/د 

مورخ ۹۶/۲/۱۶

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

M.A.C ۱۲-ریمل ابرو
EYE BROWS STYLER 
CRAYON SOURCILS NET 
WT/POIDS NET 
0.09.g/.003 US 0Z
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۱۴۰۰/۱۰/۱۸

دارد

به استناد نامه شماره 
۲۸۴۹۹/ص/۱۴۰۰ مورخ 
۱۴۰۰/۶/۲۷ معاونت غذا و دارو 
شهید بهشتی مبنی بر غیرمجاز 

بودن کاال
۲-پیرو نامه های اطالع رسانی 
محصوالت غیر مجاز این اداره 
کل به معاونین سراسر کشور 
به شماره ۶۷۵/۱۴۶۴۶/د 

مورخ ۹۶/۲/۱۶ 

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

M.A.C ۱۳-ریمل ابرو
EYE BROWS CRAYON 
POUR  LES SOURCILS 
WT/POIDS NET 
0.09.g/.003 US 0Z

به استناد نامه های شماره 
۰۰/۳۱/۹۰۶۵۰مورخ۱۴۰۰/۸/۲۲

و ۰۰/۳۱/۷۱۵۳۳مورخ  
۱۴۰۰/۷/۴و۰۰/۳۱/۵۶۷۵۸ مورخ 
۱۴۰۰/۶/۲ معاونت غذا و دارو 

بیرجند 

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

ROMANTIC 
BIRD 

۱۴- رژلب استیکی
LIP STICK master

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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                                                                                                                                     شماره: .....................

                                                                                                                                    تاریخ:  ......................
                                                                                                                                    پیوست: ....................

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو
تلفن: ۹-۶۶۴۶۷۲۶۸     نمابر: ۶۶۴۶۹۱۲۲     کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱
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۶۷۵/۵۸۲۳۳
۱۴۰۰/۱۰/۱۸

دارد
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