076/09626
3121/60/66
ندارد

سازمان غذا و دارو

کد مدرک :

CH- Ci-

-

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 دستتور فرمادیتد در
صورت مشاهده اقالم مذکور در سطح عرضه اقدام قانونی الزم معمول گردد.
فاقد/
ردیف

نام محصول غیر مجاز

نام واحد

3

شوینده و ضد عفونی کننده

نام

مشخصات محصول

تجاری

پروانه ساخت /

تعلیق

بهداشتی  /کد

ابطال/

مجوز ورود

جعل

(باذکر شماره )

مستندات

شرک
پاکشور
واحد تولید
واقع در
جاده قدیم
کرج

پاکشور

مواد شوینده و ضدعفونی کننده برای شستشوی
انواع سنگ ،کاشی  ،موزادیک  ،سرامیک و
سرویس های بهداشتی

جعلی

فاقد

با توجه به نامه شماره /2969د 1-مورخ
( 21/1/92به شماره ثبتی  292/3972مورخ
 ) 21/1/92معاون غذا و دارو دانشگاه علوم
پزشکی استان گیالن درخصوص محصول شوینده
و ضد عفونی کننده با نام تجاری پاکشور فاقد
مجوز بهداشتی الزم و نامه شماره
/316/9226ص 21/مورخ  21/2/93معاون غذاو
دارو دانشگاه ایران

9

مایع دستشویی

-

بردا
تهران

-

جعلی

جعلی و به
شماره پروانه
ساخ 2702

باتوجه به نامه شماره /13/92/363ص/پ مورخ
 21/3/96معاون غذا و دارو دانشگاه رفسنجان و
نامه شماره /2/1393غ/ص مورخ ( 21/2/2به
شماره ثبتی  213/9962مورخ )21/2/36
معاون غذا ودارو دانشگاه مازندران مبنی بر سوء
استفاده از نام کارخانه گلبرگ آبی

1

عرضه بسته تقوی مو
شامل یک عدد شامپو
گیاهی سیترین  ،عصاره
مالشی تقوی پیاز مو ،پودر
تقوی مو  ،صابون بابونه ،
عرق تقوی و رشد مو

تک ستاره
قمصر

نشانی و شماره پروانه بهره برداری جعلی 0691
و به آدرس قمصر کاشان –خیابان مطهری –
تلفن کارخانه  61091099216و همراه
 62329260766وشماره ثب  139922و
شماره بهره برداری صنایع  3162999و تاریخ
تولید فروردین  21تاریخ انقضاء یکسال بعد از
تولید شماره تلفن بازاریابی 693-00327017

جعلی

-

 خیابان فخر رازی نبش خیابان شهید وحید نظری سازمان غذا و دارو

شماره پروانه
بهره برداری
0691

با توجه به نامه شماره /92/32/1010پ مورخ
 21/6/33معاون غذا و دارو دانشگاه علوم
پزشکی کاشان ( شماره ثبتی به شماره
)299/3677

 کد پستی1115114111 :


 تلفن 66561466-9 :
نمابر 66569154 :
 صفحه الكترونیكی سازمان غذا و دارو :

 صفحه الكترونیكی وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكی :

http://fdo.behdasht.gov.ir
http://www.mohme.gov.ir

