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 ندارد

   غذا و دارو سازمانخيابان فخر رازي  نبش خيابان شهيد وحيد نظري                                           :1314715311كد پستي 

  66467268-9: تلفن                                                                                                                                                                                
 66469142نمابر :   
  و دارو : غذا سازمانصفحه الكترونيكي                            sht.gov.irhttp://fdo.behda         
  : صفحه الكترونيكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي                                                                                                                http://www.mohme.gov.ir     

 سازمان �ذا و دارو 
 معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سراسر كشور

 فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي غيرمجازموضوع :

عليكم؛  سالم 
با توجه اطالعات جدول زير در خصوص فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي غير مجاز خواهشمند است دستور احتراماً، 

 لم  مذكور در سطح عرضه اقدام قانوني الزم معمول گردد.فرمائيد در صورت مشاهده ق
نام محصول غير مجاز  رديف نام  

 واحد 
مشخصات  نام تجاري 

 محصول 
 فاقد/تعليق
 ابطال/جعل

پروانه ساخت 
 /كدبهداشتي /
مجوز ورود 

 (باذكر شماره )

 مستندات 

1 
 
 
 
 
 
2 

انواع فرآورده هاي 
كودك شامل شامپو، 

 صابون و ...
 
 

 ژل  و كرم و..... انواع

 
 

JAHNSON'S 
BABY 

 و
 
 

 CLEAN & 
CLEAR 

 
 
 
 

نام  محصوالت  
مطابق ليست 

شركت  همضمي
نامه شماره  طي

مورخ  409/93
13/12/93 

 
 جعلي، قاچاق و تقلبي

 
فاقد مجوزهاي 

 بهداشتي

درخواست شركت پخش با توجه به  
رويال پيشگام شرق به شماره نامه 

مبني  2/12/93مورخ  407/93هاي 
 14/11/91واردات از تاريخ عدم بر 

مورخ  409/93تاكنون و نامه شماره 
مبني بر اعالم ليست  13/12/93

كاالهاي آن شركت با عنوان نماينده 
 رسمي جهت محصوالت مذكور
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  خيابان فخر رازي  نبش خيابان شهيد وحيد نظري سازمان غذا و دارو                                           :1314715311كد پستي 

  66467268-9: تلفن                                                                                                                                                                                
 66469142نمابر :   
 : صفحه الكترونيكي سازمان غذا و دارو                            gov.irhttp://fdo.behdasht.         
  : صفحه الكترونيكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي                                                                                                                http://www.mohme.gov.ir     

 سازمان �ذا و دارو 

  مدير عامل محترم شركت پخش رويال پيشگام شرق

 سالم عليكم؛

درخصوص بررسي مدارك و مستندات علمي و صدور پروانه  3/3/93مورخ  155/93، بازگشت به نامه شماره احتراماً           
كشور ع در واق JANSSEN CILAG FRANCE - VAL DE REUIL  بهداشتي ورود محصوالت آرايشي و بهداشتي توليد كارخانه

 & JOHNSON’S BABY , CLEANتجاري  هاي پروانه بهداشتي ورود محصوالت توليدي كارخانه مذكور با نامفقره  7 ،فرانسه

CLEAR  .به انضمام  طرح برچسب فارسي پيشنهادي مورد تائيد اين اداره كل پيوست مي باشد 
ي تواند نسبت به ارائه درخواست مجوز ورود به دانشگاههاي جهت اطالع بوده وآن شركت م خاطر نشان مي سازد اين نامه صرفاً

علوم پزشكي مربوطه اقدام نمايد.بديهي است عرضه وتوزيع محصوالت موضوع نامه پس از اخذ مجوز ترخيص ومصرف بالمانع بوده و 
  پس از اخذ مجوزهاي مذكور ارزش قانوني خواهند داشت. برچسبهاي تائيدشده صرفاً

حصوالت ذيل با توجه به عدم تائيد خطوط در تائيديه شرايط فني و بهداشتي كارخانه مذكور صدور ضمناً در خصوص م

 پروانه بهداشتي ورود امكانپذير نمي باشد . 

1- SHINE CONTROL DAILY FACIAL WASH  
2- EXFOLIATING DAILY WASH 
3- DEEP ACTION CREAM WASH 
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