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وري  ف

 به: كل هحتزم ًظارت ٍ ارسيابي فزآٍردُ ّاي خَراكي،آشاهيذًي،آرايشي ٍ بْذاشتي ساسهاى غذا ٍ دارٍ هذيز

 موضوع: هحصَل غيز هجاس اعالماعالم هحصَل غيز هجاس

 با سالم

ده مالسما و لك" ، با نام التين" احتراماً به استحضار مي رساند فرآورده " كرم مالكر برطرف كنن
MELACARE- HQ Hydroquinone & Retinol  و  99111/91" ،با درج شماره پروانه ساخت جعلي

شهرك  -توليد شده در شركت شفانوش با آدرس ايران Care plus Professionalبا نام تجاري غير مجاز 
وني توليد و عرضه گرديده و حاوي مقدار صنعتي راونج بدون اخذ مجوزهاي بهداشتي و به صورت غير قان

 بسيار زيادي ماده غير مجاز هيدوركينون بوده است.

با نام  كرم روشن كنندهالزم به ذكر است شماره پروانه ساخت درج شده بر روي فرآورده مربوط به محصول 
ر پروانه ساخت محصول بوده كه اعتبا هديه ميالدمربوط به شركت  كر پالس پروفشنال هير اند اسكين كرتجاري 

 منقضي شده است. 13/1/19مذكور در تاريخ 

به شركت شفانوش بوده كه طي سند رسمي با كر پالس پروفشنال هير اند اسكين كر متعلق  همچنين نام تجاري
، مجوز بهره برداري از نام مذكور را به مدت يك سال به شركت هديه ميالد واگذار كرده  999395رمز تصديق 

 منقضي شده است. 13/1/19ار سند فوق نيز در تاريخ و اعتب

لذا خواهشمند است دستور فرمائيد اطالع رساني عمومي جهت اقدام قانوني الزم در سطح عرضه كشور معمول 
 و از نتيجه اين معاونت را مطلع نمايند.

 

 

 

 دكتزهصطفي دالٍر   

 غذا ٍ دارٍ هعاٍى

  

 

 

  

 

 :  ًذاردرًٍَشت

السم در سطط  عزهطِ ٍ    يسزاسز كشَر جْت استحضار ٍ صذٍر دستَر اقذام قاًًَ يعلَم پششک يهحتزم غذا ٍ دارٍ داًشگاّْاهعاٍى   - 

 هعاًٍت ييبِ ا جِياعالم ًت

 يقطاًًَ  ام/شاسًذ/ تفزش جْت استحضار ٍ صذٍر دسطتَر اقطذ  جاىيهحالت/دل يهحتزم شبکِ بْذاشت ٍ درهاى شْزستاى ّا تيزيهذ  - 



 
 

 

 

 هعاًٍت ييبِ ا جِيعزهِ ٍ اعالم ًت السم در سط 

السم در سطط  عزهطِ ٍ    يجْت استحضار ٍ صذٍر دستَر اقذام قاًًَ ييساٍُ/خو يعلَم پششک يهحتزم دارٍ ٍ غذا داًشکذّْا زيهذ  - 

 هعاًٍت ييبِ ا جِياعالم ًت

ِ يسط  استاى ٍ اعالم ًت يط  دارٍخاًِ ّاالسم در س يقاًًَ اقذامهحتزم ادارُ دارٍ داًشگاُ جْت استحضار ٍ صذٍر دستَر  سيرئ  -   جط

 استاى ييبِ ادارُ ًظارت بز هَاد غذا

السم در سط  عزهطِ ٍ اعطالم    يجْت استحضار ٍ صذٍر دستَر اقذام قاًًَ يهحتزم ساسهاى صٌعت،هعذى ٍ تجارت استاى هزكش سيرئ  - 

 هعاًٍت ييبِ ا جِيًت

 ادارُ ًظارت بز هَاد غذايي استاى  - 

 يز عشق الِ جْت بايگاًيخاًن ه  - 

 هٌْذس حسيٌي سادُ كارشٌاس هزبَطِ  - 

 هٌْذس هختاري/كارشٌاس اقذام كٌٌذُ  - 

 


