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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 شکایت وارده در 
سامانه Support و عدم درج 
سری ساخت مندرج بر روی 
برچسب اصالت و سالمت  در سامانه 

این اداره کل
۲-به استناد نامه شماره ۰۰/۱۸۰۲ 
مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۹ شرکت تولیدی 
صنایع فارکو شیمی نماینده رسمی 
واردات نام تجاری تافت مبنی بر 
اینکه شماره پروانه بهداشتی ورود 
متعلق به فارکو شیمی نبوده و بر 
اساس بررسی متعلق به شرکت 

لوتوس تجارت الیکا می باشد.
تصاویر پیوست

شماره پروانه مندرج بر 
روی محصول   

 ۱۲۴۲۴۰۴۷۹۹۲۲۲۷۸۶
بوده که بر اساس اظهارات 
شرکت فارکو شیمی متعلق 

به شرکت                  
نمی باشد.

جعل ۱-دارای برچسب اصالت و سالمت 
کاالی نامعتبر 

۲-درج وارد کننده: لوتوس تجارت الیکا 
 ۰۹۰۶Y ۶۴۴۰۳ ۳- درج سری ساخت
که طبق اظهارات شرکت،توسط شرکت 
وارد نشده است و در سامانه این اداره 

کل ثبت نشده است.
۴-درج شوارتسکف تافت

TAFT 
POWER

 
اسپری مو تافت 

ml ۲۵۰ پاور
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۱- به استناد شکایت وارده در 
سامانه Support و عدم درج 
سری ساخت مندرج بر روی 
برچسب اصالت وسالمت درسامانه 

این اداره کل
۲- به استناد نامه شماره ۰۰/۱۹۱۲ 
مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ شرکت تولیدی 
صنایع فارکو شیمی مبنی بر عدم 
تعلق کاال به شرکت به دلیل 
منقضی شدن تاریخ مصرف کلیه 
محصوالت آخرین محموله وارداتی 
شرکت ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ و تاریخ انقضا 
۲۰۲۱/۰۶/۰۲ می باشد.کلیه 
کاالهای وارداتی شرکت دارای لیبل 
فارسی از مبدا و برچسب اصالت 

معتبرمی باشند.
و شماره پروانه بهداشتی مندرج بر 
روی کاال ۷۹۷۹۹۷۸۵۹۱۳۲۱۷۳۰ 

متعلق به شرکت فارکو شیمی نبوده  
و در سیستم این اداره کل ثبت 

نشده است.
تصاویر پیوست

شماره پروانه بهداشتی 
مندرج بر روی کاال 

 ۷۹۷۹۹۷۸۵۹۱۳۲۱۷۳۰
متعلق به شرکت فارکو 
شیمی نبوده  و در سیستم 
این اداره کل ثبت نشده 

است.

جعل ۱-الصاق برچسب تلفیقی اصالت و 
سالمت و فارسی نویس

Schwarzkopf ۲-درج تولید کننده
۳-وارد کننده فارکوشیمی

۴- ساخت آلمان
۵- سری ساخت۷۲۳۴۸۷ که در سامانه 

این اداره کل ثبت نگردیده است.
۶- انقضا ۲۰۲۴/۰۱

TAFT
تافت  واکس مو

(مشکی)

تبصره ۱: این اطالع رسانی صرفاً جهت فرآورده قید شده در نامه منطبق با تصاویر (تصاویر برای راهنمایی به پیوست موجود است) 
بوده و شامل محصوالت دیگر با این نام تجاری نمی 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: 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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