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معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

موضوع: فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز 

سالم علیکم؛

احتراماً، با توجه به اطالعات جدول زیر در خصوص فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیر مجاز خواهشمند است دستور 
فرمائید در صورت مشاهده قلم 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

ردیف

۱.به استناد نامه معاونت 
غذا و داروی همدان به 

شماره 
۱۶/۱/۳۴/۱۵۰۹۸/پ مورخ 
۹۹/۱۲/۱۶ مبنی بر غیر 

مجازبودن کاال 

فاقد 
هرگونه 
مجوز 

بهداشتی

فاقد ۱ -فاقد مشخصات ماده ۱۱ مربوط به برچسب گذاری 
شامل شماره پروانه بهداشتی ساخت، تاسیس و           

بهره برداری و نام و نشانی تولید کننده
۲. مندرجات به فارسی 
۳. ساخت ایران، تهران 
۴. تولید مجتمع کالیی

۵. تاریخ تولید ۹۹/۹ تاریخ انقضا ء ۳ سال بعد تولید 
۶.سری ساخت ۹۹۳
@tabslamee.۷

شویان
( کالیی )
shuyan

پودر دهان و دندان 

دارای فلوراید 
طبیعی 

( جهت جلوگیری از 
پوسیدگی دندان و 

بوی دهان) 

Oral powder

سفید کننده فوری 

۱

۱. به استناد نامه معاونت 
غذا و داروی دانشگاه علوم 
پزشکی بوشهر به شماره 
۲۰/۶/۱۶۱۹۵/ پ د مورخ 
۹۹/۱۲/۲مبنی بر غیر مجاز 

بودن کاال
۲.باتوجه به این که شرکت 
مروارید بندر مسئولیت  نام 

تجاری محصول مذکور    
می باشد.

فاقد 
هرگونه 
مجوز 

بهداشتی

فاقد ۱- دارای برچسب اصالت نامعتبر (تقلبی بودن ) و 
فاقد مشخصاتی از قبیل ( تاریخ تولید نام کارخانه و 

عدم ثبت GTIN در سامانه اطالعات این اداره کل 
(

۲-فاقد برچسب فارسی نویس مطابق ضوابط این اداره 
کل

 MADE IN Turkey .۳
۴. شماره پروانه بهداشتی مندرج روی محصول در 
سامانه اطالعات این اداره کل به ثبت نرسیده است.

۵.درج نشانی سایت 

Әecco
( زیر برند )

 B.BARRY
LONDON

Erfumed 
deodorant 

spray

ORGINAL 

۲
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www. әecco pafume.com 
۶. درج حجم۲۰۰ میلی لیتر 

Made for әecco.۷
۸. اعتبار تاریخ پروانه به میالدی ۲۰۲۲/۹/۲۲ قبل از 

تاریخ تولید(۲۰۱۷/۱۰) می باشد.

به استناد نامه معاونت غذا 
و داروی دانشگاه علوم 
پزشکی همدان به شماره  
۱۶/۳۴/۱/۲۸۷/پ مورخ 
۱۴۰۰/۱/۱۵  مبنی بر غیر 

مجاز بودن کاال

فاقد 
هرگونه 
مجوز 

بهداشتی

فاقد ۱-فاقد مشخصات ماده ۱۱ مربوط به برچسب گذاری 
شامل شماره پروانه بهداشتی ساخت، تاسیس و        

بهره برداری و نام و نشانی تولید کننده، تاریخ تولید و 
انقضاء 

۲.فاقد برچسب اصالت و سالمت کاال و یا دارای 
برچسب اصالت نامعتبر و فاقد مشخصاتی از قبیل ( 
تاریخ تولید و انقضا و سری ساخت و نام تولید کننده و 

کارخانه ) 
۳. مندرجات به زبان انگلیسی

۴. وزن :۱۰ کیلوگرم

One

White 
crystal

پودر ماشین 
لباسشویی

DIRT LIFT 
 ACTION 

۳

۱.به استناد نامه معاونت 
غذا و داروی دانشگاه علوم 

پزشکی همدان به شماره  
۱۶/۳۴/۱/۲۸۷/پ مورخ 
۱۴۰۰/۱/۱۵  مبنی بر غیر 

مجاز بودن کاال

فاقد 
هرگونه 
مجوز 

بهداشتی

فاقد ۱-فاقد مشخصات ماده ۱۱ مربوط به برچسب گذاری 
شامل شماره پروانه بهداشتی ساخت، تاسیس و بهره 
برداری و نام و نشانی تولید کننده، تاریخ تولید و 

انقضاء
۲. فاقد برچسب اصالت و سالمت کاال و یا دارای 
برچسب اصالت نامعتبر و فاقد مشخصاتی از قبیل ( 
تاریخ تولید و انقضا و سری ساخت و نام تولید کننده و 

کارخانه )
۳. مندرجات به زبان انگلیسی

۴. وزن :۱۰ کیلوگرم

One

White 
crystal

پودر ماشین دستی
DIRT LIFT
ACTION

۴
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۱.به استناد نامه معاونت 
غذا و داروی دانشگاه علوم 

پزشکی قزوین به شماره  
۲۸/۵۳/۳۲۲۷۸۱ مورخ 
۹۹/۱۲/۱۶ مبنی بر غیر 

مجاز بودن کاال
۲. به استناد نامه 
۹۹/۲۱۵۰۲/ص۲/غ مورخ 
۹۹/۹/۳ معاونت غذا و 
داروی مرکزی مبنی بر 
عدم صدور مجوز با این نام 
تجاری به معاونت غذا و 

داروی قزوین 

فاقد 
هرگونه 
مجوز 

بهداشتی

فاقد ۱-فاقد مشخصات ماده ۱۱ مربوط به برچسب گذاری 
شامل شماره پروانه بهداشتی ساخت، تاسیس و                

بهره برداری و تاریخ تولید و انقضاء 
۲. مندرجات به زبان فارسی و انگلیسی

۳.آدرس: قزوین، شهر صنعتی لیا
پروانه بهداشتی :۱۳/۵۰۱۲۸

سیوان
Sivan

مایع دستشویی
HAND 

WASHING 
LIQUID 

۵

۱.به استناد نامه معاونت 
غذا و داروی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان به شماره 
۱۲/۸۴/۱۳۲۳۷/پ مورخ 
۹۹/۱۲/۴ مبنی بر غیر 

مجاز بودن کاال

فاقد 
هرگونه 
مجوز 

بهداشتی

فاقد ۱-فاقد مشخصات ماده ۱۱ مربوط به برچسب گذاری 
شامل شماره پروانه بهداشتی ساخت، تاسیس و              

بهره برداری و نام و نشانی تولید کننده
۲. مندرجات به زبان  فارسی و عربی و انگلیسی

۳. تاریخ تولید ۹۹/۱۰
۴. تاریخ انقضا : یک سال بعد تولید

ARMAN  جرم گیر

بدون بو
برای ظروف استیل 

ظروف روحی 
سینک ظرفشویی 

بلورجات 
شیر آالت 

۶
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۱. به استناد  نامه  به 
شماره ۱۴۰۰/۱۴/۶۳۰۰/غ 
د معاونت غذا و داروی 
آذربایجان غربی مبنی بر 
عدم مجوز کاالی مذکور و 
جعل شماره پروانه 
ساخت مرتبط به 
محصول کرم پودر با نام 
تجاری کایرا، اوکاتیال، 
باربین ، باریش، یوکسک  
متعلق به شرکت دنیز 

تورک
۲. به استناد شکایت از  
محصول رژ لب طی نامه به 
شماره ۲۰/۱۷۴/ص/۱۴۰۰ 
مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۴ معاونت 

غذا و داروی البرز 

جعل پروانه  
بهداشتی به 
شماره۱۳۱۶

۱۲/۴

جعل  ۱. فاقد مشخصات ماده ۱۱ مربوط به برچسب گذاری 
مطابق ضوابط این اداره کل شامل شماره پروانه 

بهداشتی ساخت، تاسیس و بهره برداری، تاریخ تولید، 
تاریخ انقضاء 

 july 2026   ۱۴۰۵ ۲. انقضاء : تیر
۳.ساخت ایران

۴.گروه آرایشی و بهداشتی دنیز ترک ارومیه 
۵.شماره پروانه ساخت ۱۲/۱۳۱۶۴

۶.شماره ثبت ۱۰۳۷۱
۷. کارخانه : ارومیه ، شهرک صنعتی فاز۳

Concept رژلب مایع
PURE COLOR  

DUO LIP 
CHROMATIX

۷

۱. به استناد نامه به 
شماره ۱۴۰۰/۲۰۶/ص 
مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۷ معاونت 
غذا و داروی اسفراین مبنی 

بر تقلبی بودن محصول 
۲. به استناد نامه معاونت 
غذا و داروی دانشگاه 
شهیدبهشتی طی نامه به 
شماره ۹۹۰۹/ص/۱۴۰۰ 
مورخ ۱۴۰۰/۳/۹ مبنی بر 
عدم صدور مجوز به کاالی 

مذکور

فاقد 
هرگونه 
مجوز 

بهداشتی

فاقد ۱. فاقد مشخصات ماده ۱۱ مربوط به برچسب گذاری 
مطابق ضوابط این اداره کل شامل شماره پروانه 
بهداشتی ساخت، تاسیس و بهره برداری، تاریخ تولید، 

تاریخ انقضاء
150 ml.۲

۳.پروانه بهره برداری وزارت صنایع : ۱۳۴۲۵۸
۴.آدرس تهران، ورامین  شهرک صنعتی ساالریه، 

البراتور آرایشی و بهداشتی اطلس 
۵. شماره پروانه ساخت۳۲/۲۱۱۲۱

اطلس 
Atlas

روغن پاک کننده 
کامال گیاهی

( بعد از اپیالسیون) 

۸
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۱.به استناد نامه انجمن 
صنایع سلولزی به شماره 
۷۸۸/ص/۹۹ مورخ 
۹۹/۱۰/۱۴ و ۸۳۸/ص/۹۹ 

مورخ ۹۹/۱۰/۳۰  
۲. به استناد پاسخ استعالم  
صورت گرفته توسط این 
اداره کل طی نامه به 
شماره ۶۷۵/۴۵۹۴ مورخ 
۱۴۰۰/۱/۲۴ از سایر 
معاونت های غذا و داروی 

کشور

فاقد 
هرگونه 
مجوز 

بهداشتی

فاقد ۱. فاقد مشخصات ماده ۱۱ مربوط به برچسب گذاری 
مطابق ضوابط این اداره کل شامل شماره پروانه 
بهداشتی ساخت، تاسیس و بهره برداری، تاریخ تولید، 

تاریخ انقضاء
۲. تولید شده در گروه کارخانجات حامی

۳. شماره پروانه ساخت ۱/۵/۲۲۷/د
۴. درج ساخت ایران 

۵.آدرس : کرج، خیابان طالقانی، بعد از چهار راه 
مصباح، ساختمان بانک کشاورزی، طبقه ۶ ، واحد ۱۸ 

۶. ۲۰۰ برگ  
۷. شماره بهره برداری صنایع ۱۰۰/۱/۲۶۲۳۳۰

دردانه 
Dordaneh

دستمال کاغذی
ULTRA SOFT 

TISSUES
Dry & Soft

۹

۱.به استناد نامه انجمن 
صنایع سلولزی به شماره 
۷۸۸/ص/۹۹ مورخ 
۹۹/۱۰/۱۴ و ۸۳۸/ص/۹۹ 

مورخ ۹۹/۱۰/۳۰  
۲. باتوجه به پاسخ استعالم  
صورت گرفته توسط این 
اداره کل طی نامه به 
شماره ۶۷۵/۴۵۹۴ مورخ 
۱۴۰۰/۱/۲۴ از سایر 
معاونت های غذا و داروی 

کشور 
۳. به استناد نامه به 
شماره ۵/۱۳۶۸۴ مورخ 
۱۴۰۰/۱/۳۰ معاونت غذا 
و داروی تبریز مبنی بر 
ابطال پروانه های 
بهداشتی شرکت  و 
تعطیلی آن از تاریخ 

۹۵/۹/۱۱

فاقد 
هرگونه 
مجوز 

بهداشتی

فاقد ۱. فاقد مشخصات ماده ۱۱ مربوط به برچسب گذاری 
مطابق ضوابط این اداره کل  شامل شماره تاسیس و           

بهره برداری، تاریخ تولید، تاریخ انقضاء
4Ply.۲

9 Rolls.۳
۴. محصولی از شرکت گلپر آذربایجان 

۵.شماره پروانه ساخت ۲۱/۱۵۲۱۸
۶. آدرس : تبریز کیلومتر ۱۲ جاده تهران، روبروی 

کندرود، کوی صنعتی اکسیژن، پالک ۲
۷ . ساخت ایران، تبریز 

۸. شماره پروانه بهره برداری ۱۰۵/۷۳۱۳ 

Mahshar
محشر

دستمال توالت طرح 
دار 

TISSUES

(۹رول -۴الیه)

۱۰
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دارد

۱.به استناد نامه انجمن 
صنایع سلولزی به شماره 
۷۸۸/ص/۹۹ مورخ 
۹۹/۱۰/۱۴ و ۸۳۸/ص/۹۹ 

مورخ ۹۹/۱۰/۳۰ 
 ۲. به استناد پاسخ 
استعالم صورت گرفته 
توسط این اداره کل طی 
نامه به شماره ۶۷۵/۴۵۹۴ 
مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ از سایر 
معاونت های غذا و داروی 

کشور

فاقد 
هرگونه 
مجوز 

بهداشتی

فاقد ۱. فاقد مشخصات ماده ۱۱ مربوط به برچسب گذاری 
مطابق ضوابط این اداره کل شامل شماره پروانه 
بهداشتی ساخت، تاسیس و بهره برداری و نام و نشانی 

کامل تولیدکننده، تاریخ تولید، تاریخ انقضاء
۲. محصولی از صنایع تولیدی تانیش 

۳. اندازه : ۲۰* ۲۰.۵ سانتی متر 
۴.تاریخ انقضا : ۳ سال بعد از تولید 

۵. آدرس : تهران شهرک صنعتی پرند
۶. ساخت ایران

Tanish
تانیش

دستمال کاغذی 
اقتصادی

TISSUES 
PAPER SOFT 

and  
Absorbent

۱۱

۱.به استناد نامه انجمن 
صنایع سلولزی به شماره 
۷۸۸/ص/۹۹ مورخ 
۹۹/۱۰/۱۴ و ۸۳۸/ص/۹۹ 

مورخ ۹۹/۱۰/۳۰  
۲. به استناد پاسخ استعالم  
صورت گرفته توسط این 
اداره کل طی نامه به 
شماره ۶۷۵/۴۵۹۴ مورخ 
۱۴۰۰/۱/۲۴ از سایر 
معاونت های غذا و داروی 

کشور

فاقد 
هرگونه 
مجوز 

بهداشتی

فاقد ۱-فاقد مشخصات ماده ۱۱ مربوط به برچسب گذاری 
مطابق ضوابط این اداره کل شامل شماره پروانه 
بهداشتی ساخت، تاسیس و بهره برداری و نام و نشانی 

تولید کننده، تاریخ تولید، تاریخ انقضاء (به طور کامل)

ay- takin

آی تکین

دستمال کاغذی 
Tissue paper

۱۲

۱.به استناد نامه انجمن 
صنایع سلولزی به شماره 
۷۸۸/ص/۹۹ مورخ 
۹۹/۱۰/۱۴ و ۸۳۸/ص/۹۹ 

مورخ ۹۹/۱۰/۳۰ 
 ۲. به استناد پاسخ 
استعالم صورت گرفته 
توسط این اداره کل طی 
نامه به شماره ۶۷۵/۴۵۹۴ 
مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ از سایر 
معاونت های غذا و داروی 

کشور

فاقد 
هرگونه 
مجوز 

بهداشتی

فاقد  ۱.فاقد مشخصات ماده ۱۱ مربوط به برچسب گذاری 
مطابق ضوابط این اداره کل و قید اطالعات فاقد صحت 

۲.تعداد ۱۲رول 
۳. درج بافت ۴ الیه فوق العاده نرم 

۴. پروانه بهره برداری وزارت بهداشت :۱۷۱۷
۵. سری ساخت الف /۱۱۰/۱

۶.تاریخ انقضا ء : ۳ سال بعد از تولید 
۷. آدرس کارخانه: قم، شهرک صنعتی شکوهیه، بلوار 

آیت الله خامنه ای شرکت یاسمین شکوه 
۸. شرکت تولیدی آرایشی و بهداشتی یاسمین شکوه 

۹. شماره پروانه بهداشتی ساخت ۵۶/۱۷۵۴۱
۱۰. شماره ثبت : ۲۸۰۱۵۷

تانیش 
TANISH

دستمال توالت و 
حمام

TISSUES

۱۳
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۱.به استناد نامه انجمن 
صنایع سلولزی به شماره 
۷۸۸/ص/۹۹ مورخ 
۹۹/۱۰/۱۴ و ۸۳۸/ص/۹۹ 

مورخ ۹۹/۱۰/۳۰ 
 ۲. باتوجه به پاسخ 
استعالم صورت گرفته 
توسط این اداره کل طی 
نامه به شماره ۶۷۵/۴۵۹۴ 
مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ از سایر 
معاونت های غذا و داروی 

کشور
۳. به استناد نامه به 
شماره ۲۸/۵۳/۳۲۵۶۶۸ 
مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ با 
عنایت به آدرس مندرج بر 

محصول 

فاقد 
هرگونه 
مجوز 

بهداشتی

فاقد  ۱-فاقد مشخصات ماده ۱۱ مربوط به برچسب گذاری 
شامل شماره پروانه بهداشتی ساخت، تاسیس و بهره 

برداری و نام و نشانی تولید کننده
۲.آدرس قزوین، شهرک شصنعتی کاسپین ۲، میدان 

استاندارد 
۳.پروانه بهره برداری سازمان صنایع : ۱۰۲/۷۳۵۹۴ 

۴. پروانه بهره برداری بهداشتی : ۱۹۸۸
۵.تلفن : ۰۲۸-۹۹۹۰۰۱۹۹

۶. محصولی از صنایع سلولزی نیلوفر آبی 
۷. ساخت ایران

نیلوفر آبی 

NILOFAR 
ABI 

دستمال کاغذی

TOILET
PAPER
4pay
2Roll

۱۴

۱.به استناد نامه انجمن 
صنایع سلولزی به شماره 
۷۸۸/ص/۹۹ مورخ 
۹۹/۱۰/۱۴ و ۸۳۸/ص/۹۹ 

مورخ ۹۹/۱۰/۳۰  
۲. به استناد پاسخ استعالم  
صورت گرفته توسط این 
اداره کل طی نامه به 
شماره ۶۷۵/۴۵۹۴ مورخ 
۱۴۰۰/۱/۲۴ از سایر 
معاونت های غذا و داروی 

کشور

فاقد 
هرگونه 
مجوز 

بهداشتی

فاقد ۱-فاقد مشخصات ماده ۱۱ مربوط به برچسب گذاری 
مطابق ضوابط این اداره کل شامل شماره پروانه 
بهداشتی ساخت، تاسیس و بهره برداری و نام و نشانی 
تولید کننده (به طور کامل)، تاریخ تولید، تاریخ انقضاء 

۲. ۱۲ عدد
۳. صنایع تولیدی برمک

۴.آدرس تهران شهرک صنعتی پرند
۵. اندازه  ۵* ۷.۵

برمک دستمال توالت
TISSUE PAPER

۱۵

۱.به استناد نامه معاونت 
غذا و داروی قزوین به 
شماره ۳۳۳۳۱۱ مورخ 
۱۴۰۰/۴/۱۵ مبنی بر 
تقلبی بودن و غیر مجاز 

بودن  محصول 

فاقد 
هرگونه 
مجوز 

بهداشتی

فاقد ۱-فاقد مشخصات ماده ۱۱ مربوط به برچسب گذاری 
شامل شماره پروانه بهداشتی ساخت، تاسیس و                   

بهره برداری و نام و نشانی تولید کننده

کیمیا مایع ظرفشویی

۱.با رایحه لیمو
۲.بهترین چربی 

زدایی
۳.قدرت پاک 

کنندگی باال ضد بو

۱۶
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تبصره ۱ : قابل ذکر است این اطالع رسانی صرفاً شامل محصوالت فوق الذکر با نام تجاری با دیکته باال بوده و سایر محصوالت با نام های 
تجاری فوق و مواردی که دارای پیشوند یا پسوند از این نام های تجاری می باشند را مشمول نمی باشند و بایستی در صورت لزوم مورد بررسی 

قرار گیرد. 

تبصره ۲: در صورت مشاهده هر یک از محصوالت فوق با برچسب اصالت و سالمت کاال، بررسی های الزم در سامانه  TTAC  انجام گیرد.

تبصره ۳ : با توجه به اینکه محصوالت وارداتی ecco دارای نماینده رسمی واردات می باشد، دقت الزم به عمل آید که در زمان 
جمع آوری کاالی قاچاق، محصول اصلی جمع آوری نگردد و کنترل های الزم بر روی برچسب اصالت و سالمت صورت گیرد.

تبصره ۴: خواهشمند است جهت ادامه روند اطالع رسانی، محصوالت غیر مجاز از سطح عرضه نمونه برداری و به این اداره کل ارسال گردد.  

تصاویر پیوست می باشد
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