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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 خواهشمند 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 شکایت مردمی طی  
نامه شماره ۶۷۵/۱۰۳۵۷۰ مورخ 

  ۱۳۹۹/۱۰/۶

فاقد هرگونه 
مجوز 

بهداشتی

فاقد ۱-فاقد هرگونه مجوز بهداشتی
۲-فاقد مشخصات ماده۱۱ مربوط به برچسب 
گذاری شامل شماره پروانه ساخت،تاسیس و 
بهره برداری و نام و نشانی تولید کننده، 

تاریخ تولید و انقضاء و..
۳-  درج پروانه بهره برداری وزارت صنایع به 

شماره ۷۷۵۲
۴-تاریخ تولید و انقضای درج شده بر روی 

کاال 
۵-آدرس : ایران ، قم ، شهرک شکوهیه

Add.shakohieh.qom.iran

صدف
sadaf

۱-وازلین بهداشتی (معطر)
Vaseline

به استناد شکایت مردمی طی  
نامه شماره ۶۷۵/۱۰۳۵۷۰ مورخ 

  ۱۳۹۹/۱۰/۶

فاقد هرگونه 
مجوز 

بهداشتی

فاقد ۱-فاقد هرگونه مجوز بهداشتی
۲-فاقد مشخصات ماده۱۱ مربوط به برچسب 
گذاری شامل شماره پروانه ساخت،تاسیس و 
بهره برداری و نام و نشانی تولید کننده، 

تاریخ تولید و انقضاء و..
۳- تاریخ تولید و انقضای درج شده بر روی 

کاال
۴- درج شماره ۵۰۶۱۹۰

۵- وزن ۱۰۰میل

Adak 
Morvarid 

Parsian
 مروارید

۲-وازلین
حاوی موم زنبور عسل و 

E ویتامین
 Arimatic   Vaseline 
+E
Skin Protection
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به استناد شکایت مردمی طی  
نامه شماره ۶۷۵/۱۰۳۵۷۰ مورخ 

  ۱۳۹۹/۱۰/۶

فاقد هرگونه 
مجوز 

بهداشتی

فاقد ۱-فاقد هرگونه مجوز بهداشتی
۲-فاقد مشخصات ماده۱۱ مربوط به برچسب 
گذاری شامل شماره پروانه ساخت،تاسیس و 
بهره برداری و نام و نشانی تولید کننده، 
تاریخ تولید و انقضاء،نام تجاری به فارسی و..

۳- تاریخ تولید و انقضای درج شده بر روی 
کاال

NET 100g-۴

Heydica ۳-وازلین بهداشتی ویتامینه
Vaseline

به استناد شکایت مردمی طی  
نامه شماره ۶۷۵/۱۰۳۵۷۰ مورخ 

  ۱۳۹۹/۱۰/۶

فاقد هرگونه 
مجوز 

بهداشتی

فاقد ۱-فاقد هرگونه مجوز بهداشتی
۲-فاقد مشخصات ماده۱۱ مربوط به برچسب 
گذاری شامل شماره پروانه ساخت،تاسیس و 
بهره برداری و نام و نشانی تولید کننده، 

تاریخ تولید و انقضاء و..
۳- تاریخ تولید و انقضای درج شده بر روی 

کاال

کالسیک ۴-وازلین بهداشتی بدون 
E عطر حاوی ویتامین

Vaseline

به استناد شکایت مردمی طی  
نامه شماره ۶۷۵/۱۰۳۵۷۰ مورخ 

  ۱۳۹۹/۱۰/۶

فاقد هرگونه 
مجوز 

بهداشتی

فاقد ۱-فاقد هرگونه مجوز بهداشتی
۲-فاقد مشخصات ماده۱۱ مربوط به برچسب 
گذاری شامل شماره پروانه ساخت،تاسیس و 
بهره برداری و نام و نشانی تولید کننده، 

تاریخ تولید و انقضاء و..
۳- تاریخ تولید و انقضای درج شده بر روی 

کاال

طهیر
Tahir

۵- وازلین بهداشتی معطر 
E وA  حای ویتامین

Vaseline 
100% Originall jelly 

NEW

به استناد شکایت مردمی طی  
نامه شماره ۶۷۵/۱۰۳۵۷۰ مورخ 

  ۱۳۹۹/۱۰/۶

فاقد هرگونه 
مجوز 

بهداشتی

فاقد ۱-فاقد هرگونه مجوز بهداشتی
۲-فاقد مشخصات ماده۱۱ مربوط به برچسب 
گذاری شامل شماره پروانه ساخت،تاسیس و 
بهره برداری و نام و نشانی تولید کننده، 

تاریخ تولید و انقضاء و..
۳- تاریخ تولید و انقضای درج شده بر روی 

کاال
۴-ساخت ایران

MADE IN IRAN
 125ML-۵

روشا
Rosha

۶- وازلین معطر ویتامینه

خشکی و ترک خوردگی 
پوست دست و پا

زخم های سطحی خراش ها 
و سوختگی خفیف و ترک 

خوردگی لب ها
Vazelina
Rosha fragranced 
Vitamin Added 
Vaselina 
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به استناد شکایت مردمی طی  
نامه شماره ۶۷۵/۱۰۳۵۷۰ مورخ 

  ۱۳۹۹/۱۰/۶

فاقد هرگونه 
مجوز 

بهداشتی

فاقد ۱-فاقد هرگونه مجوز بهداشتی
۲-فاقد مشخصات ماده۱۱ مربوط به برچسب 
گذاری شامل شماره پروانه ساخت،تاسیس و 
بهره برداری و نام و نشانی تولید کننده، 

تاریخ تولید و انقضاء و..
۳- تاریخ تولید و انقضای درج شده بر  روی 

کاال
Made in Iran ۴-ساخت ایران

۵-وزن خالص۱۰+ ۱۰۰گرم 
۶-تهیه شده در شرکت تولیدی هدیه میالد 

Manufactured by Milad 
Cosmetics & Hygienic Co.
Printed cifsanlabel.com-۷

۸- به سفارش شرکت کیمیا گستر فاو
۹-شماره پروانه بهره برداری ۵۰۷

سهیل
Soheil

۷- وازلین با عصاره آلوئه ورا
Vaseline 
With Aloe Vera 
Extract +E

Moisturizer

۱- به استناد شکایت مردمی 
طی  نامه شماره ۶۷۵/۱۰۳۵۷۰ 

مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۶  
۲-به استناد نامه شماره 
۱۶/۳۴/۱/۱۴۱۲۰ مورخ 
۹۹/۱۱/۲۸معاونت غذا و دارو 
همدان مبنی بر اینکه شماره 
پروانه ساخت مربوط به شرکت 

رز پاالیش غرب می باشد.

فاقد هرگونه 
مجوز 

بهداشتی
 و جعلی

جعلی ۱-فاقد هرگونه مجوز بهداشتی
۲-فاقد مشخصات ماده۱۱ مربوط به برچسب 
گذاری شامل شماره پروانه ساخت،تاسیس و 
بهره برداری و نام و نشانی تولید کننده، 

تاریخ تولید و انقضاء و..
۳- تاریخ تولید و انقضای درج شده بر  روی 

کاال
۴-شرکت نگین بهداشت سادات

۵- درج شماره پروانه ساخت۵۲/۱۲۰۶۷  به 
صورت جعلی مربوط به شرکت رز پاالیش

۶-دارای مندرجات عربی نویس
۷- دارای مندرجات انگلیسی نویس

60 + 5ml -۸

لیوزیا
Liuzia

۸- وازلین بهداشتی معطر 
برای حفظ و نرمی و لطافت 

دست و بدن 
        اصلی   

           

%100 pure 
PETROLEUM JELLY 
VASELINE
ORGINALSKIN 
PROTECTANT with 
A.E
Protects minor cuts 
& burns 
Helps prevent nappy 
rash
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به استناد شکایت مردمی طی  
نامه شماره ۶۷۵/۱۰۳۵۷۰ مورخ 

  ۱۳۹۹/۱۰/۶

فاقد هرگونه 
مجوز 

بهداشتی

فاقد ۱-فاقد هرگونه مجوز بهداشتی
۲-فاقد مشخصات ماده۱۱ مربوط به برچسب 
گذاری شامل شماره پروانه ساخت،تاسیس و 
بهره برداری و نام و نشانی تولید کننده، 
تاریخ تولید و انقضاء نام تجاری به فارسی و..

۳- تاریخ تولید و انقضای درج شده بر روی 
کاال

۴- شرکت رونیکا تجارت لوتوس

LIYOZA ۹-وازلین بهداشتی معطر
Vaseline VITAMIN 

A&E برای حفظ نرمی و 
لطافت پوست دست و بدن 

۱-به استناد شکایت مردمی طی  
نامه شماره ۶۷۵/۱۰۳۵۷۰ مورخ 

  ۱۳۹۹/۱۰/۶
۲-به استناد نامه شماره 
۲۰/۱۴۶۳۵/ص/۹۹ مورخ 
۹۹/۱۱/۲۷ معاونت غذا و دارو 
البرز مبنی بر اینکه شماره پروانه 
ساخت مربوط به نام های 

تجاری دیگری می باشد.

فاقد هرگونه 
مجوز 

بهداشتی و 
جعلی

جعلی ۱-فاقد هرگونه مجوز بهداشتی
۲-فاقد مشخصات ماده۱۱ مربوط به برچسب 
گذاری شامل شماره پروانه ساخت،تاسیس و 
بهره برداری و نام و نشانی تولید کننده، 

تاریخ تولید و انقضاء و..
۳- تاریخ تولید و انقضای درج شده بر روی 

کاال
۴-پروانه ساخت ۵۶/۱۰۵۳۸

۵- شرکت نازنین رخ پرشین شهرک صنعتی 
اشتهارد

Made in IRAN-۶
ml-۷ 60وزن 

آیانا
AIYANA

۱۰-وازلین 
Vaselina
VITAMIN A & E ALOE 
VERA

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. ضمناً مقتضی است چنانچه 

محصول دارای برچسب اصالت و سالمت می باشد کنترل های الزم روی آن انجام گیرد.
همچنین از همکاران محترم خواهشمند است 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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