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نام واحد و نام  رديف

 محصول غير مجاز

 فاقد / تعليق مشخصات محصول نام تجاری

 ابطال /جعل

پروانه ساخت / کد 

بهداشتی / مجوز 

 ورود                  

 ) با ذکر شماره (     

 مستندات مدت / علت

1 
کرم مالکر برطرف 

 کننده مالسا و لک
Care plus 

professional 

 

آدرس : شرکت شفا نوش با 

 شهرک صنعتی راونج

 

 

 جعل

 

 

 

11111/11 

باستتتتتناد نامتتتته شتتتتماره    

 15/6/16متتتتور    18184/576

 سازمان غذا و دارو

  کرم دور چشم 2
 ديواندی

 

 

شرکت توسعه آرايشی و بهداشتی 

ديوان به درخواست شرکت توليدی 

 مرجان فيروزه همدان

 

 ابطال

 

 62/ظ/1811

بااتوجه اا وباا ومتراا و اا ت  وووو 

رااااااااه  وپو/7788/43/81

ووغتتذا و دارو معاونتتتو52/8/52

وه داندامشگت وعلهموپز کیو

1 
کرم کنترل کننده 

 چربی
 ديواندی

شرکت توسعه آرايشی و بهداشتی 

ديوان به درخواست شرکت توليدی 

 مرجان فيروزه همدان

 ابطال

 

 62/ظ/1811

بتوجه  وب ومتر و  ت  و 

 و52/8/52/پوره  و7788/43/81

دامشگت وعلهموومعاونت غذا و دارو

 ه دانوپز کی

 ديواندی کرم ترک بدن 4

شرکت توسعه آرايشی و بهداشتی 

ديوان به درخواست شرکت توليدی 

 مرجان فيروزه همدان

 ابطال
 

 62/ظ/1848
و

بتوجه  وب ومتر و  ت  و

 و52/8/52/پوره  و7788/43/81

دامشگت وعلهموومعاونت غذا و دارو

 ه دانوپز کی
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5 
کرم مرطوب کننده 

 دست و پا
 ديواندی

شرکت توسعه آرايشی و بهداشتی 

ديوان به درخواست شرکت توليدی 

 مرجان فيروزه همدان

 ابطال
 

  62/ظ/1841

بتوجه  وب ومتر و  ت  و

 و52/8/52/پوره  و7788/43/81

دامشگت وعلهموومعاونت غذا و دارو

 ه دانوپز کی

 دستمال کاغذی 6
 

 چاچا

 

شرکت آيسان نگار قزوين ، توليد 

کننده محصوالت سلولزی واقع در 

 روستای وثوق آباد –استان قزوين 

  11885/11وابطال

بتوجه  وب ومتر و  ت  و

 و82/7/52ره  وو852274/24/57

دامشگت وعلهموومعاونت غذا و دارو

 قزوینوپز کی

 چاچا دستمال توالت 7

 

شرکت آيسان نگار قزوين ، توليد 

کننده محصوالت سلولزی واقع در 

 روستای وثوق آباد –استان قزوين 

و 11887/11وابطال

بتوجه  وب ومتر و  ت  و

 و82/7/52ره  وو852274/24/57

دامشگت وعلهموومعاونت غذا و دارو

 قزوینوپز کی

 مايع دست پاک کن 8
 

وپاکوما

شرکت کميسان واقع در جاده ساوه 

–کيلومتر بعد از رباط کريم  7-

 منطقه صنعتی شهر جديد پرند

و

وابطال

 

14812/14 
و

بتوجه  وب ومتر و  ت  و

 57/5/52ره  52/ص/8388/842

انشگاه علوم پزشکی معاونت د

وغذا و دارو ايران

 

9 
نرم کننده لب حاوی 

 وازلين
 

شرکت دوکارژابيز واقع در مالرد 

بلوار  –شهرک صنعتی صفا دشت 

کوچه پنجم شرقی پالک  –فردين 

 با توجه به درخواست شرکت 112

و 15/ظ/1242وابطال

بتوجه  وب ومتر و  ت  و

 57/5/52ره  52/ص/83812/842

دانشگاه علوم پزشکی معاونت 

وغذا و دارو ايران

و


