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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 شماره 
۴۰۰/۴۷۱۲-ص مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ 
انجمن واردکنندگان فرآورده های 

آرایشی، بهداشتی- عطریات
۲-به استناد نامه های شماره 
۰۰۳۱۷/الف مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۷ و 
۰۰۵۱۶-۱ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۶ 
شرکت گل یاس ملک نماینده 

رسمی نام تجاری 
ISIS  PHARMA مبنی بر 

اعالم تقلبی بودن محصول 
تصاویر پیوست

درج شماره پروانه 
بهداشتی ورود 
۷۰۱۶۲۱۶۷۴۰۹

۵۱۰۴۲
که منقضی شده

شماره پروانه 
بهداشتی ورود 

منقضی شده

۱-الصاق برچسب اصالت و سالمت 
کاال نامعتبر با مشخصات زیر:

-دارای برچسب فارسی نویس 
-کد اصالت ۱۵ رقمی به جای ۱۶ 

رقم
GTIN,UID,LOT,EXPIRE  درج-
DATE بر روی برچسب اصالت و 

سالمت کاال

ISIS 
PHARMA

ژل شوینده پوست چرب و 
حساس فاقد صابون تین 

درم
TEEN DERM   

 GEL
 sensitive 
PURIFYING 
CLEANSING GEL

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.
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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