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سازمان غذا و دارو
معاون محتزم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سزاسز کشور
هوضوع :هکول الغری Slimming Advanced

سالم علیکن؛

با احتـرام ،به پیوست نامه شماره  ::9/5:7869مورخ ; 48/55/5مدیر کل محترم نظارت و ارزیـاب رـراور ه یـا
طبیع  ،سنت و مکمل ر خصوص مکمل الغـر  Slimming Advancedشـرکت بازراـان اریکـه ایـورا جهـت
استحضار و اقدام الزم ارسال م ار .

رونوشت :
ریاست هحترم سازهاى نظام پسشکی کشور
هعاوى هحترم دادستاى و سرپرست دادسرای ویژه رسیذگی به جراین پسشکی و دارویی و اهور بهذاشتتینناییه  )91تهتراى دادسترای
عووهی و انقالب
جناب آقای ههنذس انصاری رئیس هحترم اداره رسیذگی و پاسخگویی به شکایات اداره کل بازرسی ،ارزیابی عولکرد ،پاستخگویی بته
شکایات
سرکار خانن افضلیاى دبیرخانه یوزه ریاست سازهاى نظام پسشکی



روبروی در اصلی دانشگاه تهران خیابان فخز راسی نبص خیابان ضهیذ وحیذ نظزی ساسمان غذا و دارو

 کذ پستی1115114111 :


 تلفن 66561466-9 :
نمابز 66569144 :
 صفحه الكتزونیكی ساسمان غذا و دارو :

http://fdo.behdasht.gov.ir

 صفحه الكتزونیكی وسارت بهذاضت  ،درمان و آموسش پشضكی :

http://www.behdasht.gov.ir
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جناب آقای دکتر صانعی فرد
سرپرست محترم دفتر بازرسی ،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
موضوع:بازگشت به شکوائیه خانم کبری خوابجانی

سالم علیکم؛
با احترام ،بازگشت به نامه شماره /665/13355د مورخ  99/9/82در خصوو شویا ت
خانم کبری خوابجانی مبنی بر استفاده از فرآورده میمو غروری Slimming Advanced
شرکت بازرگانی ار یه اهورا که منجر به ا جا د صومما بوه نوامبرده شومه اسوت ،بوه وسوت
بروشور تبل غاتی فرآورده که توسط نامبرده در اخت ار ا ن اداره ک قرار داده شمه است ،ارسال
می شود و به اطالع می رسانم ،شرکت موککور ه چگونوه مجووزی ا وم از تاسو  ،،واردا و
توز ع از ا ن اداره ک نمارد و لکا قابل ت مصرف نومارد .همچنو ن شوماره در شومه بور روی
محصول مورد اشاره  IRC:1228058795صوح ن توت و ا ون شوماره  IRCمربوو بوه
آمپول  prografمی باشم.
در ضمن میم فوق الککر با سفارش تلفنی متقاضی در اخت ار وی قرار گرفتوه اسوت.
لکا به مصرف کننمگان محترم توص ه می شود کوه داروهوای طب وی و میمو هوا ی دارای
مجوز را از داروخانه ها و ز ر نظر دکتر داروساز متؤول فنی داروخانه ته ه نما نم.
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