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 سازمان غذا و دارو 

 سراسر کشور یدرمان یو خدمات بهداشت یمعاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشک

 مجاز ریغ یو بهداشت یشیآرا یفرآورده ها موضوع :

 سالم علیکم؛
غیر مجااز خواهشاد د ا اس د اتور     آرایشی و بهداشتی  ورده هایآبا توجه به اطالعات جدول زیر در خصوص فراحتراماً، 

 هده قلم مذکور در  طح عرضه اقدام قانونی الزم معدول گردد.فرمائید در صورت مشا

 
نام محصول غیر   ردیف

 مجاز

 فاقد/تعلیق مشخصات محصول  نام تجاری  نام واحد 

 ابطال/جعل

پروانه ساخت 

 /کدبهداشتی /

مجوز ورود 

 )باذکر شماره (

 مستندات 

د تدال کاغذی  -1

 جعبه ای

 ارمغان  پید آریا-1

ص ایع تولیدی -7

 برگ شادی شکوفه
 

 مایلین
(mylin) 

شداره پروانه  اخس جعلی 

-به آدرس :  اوه 5156

شهرک ص عتی -نوبران 

 نوبران روبروی حصار خودرو

شهرک -زرند– اوه -7

 ص عتی شهیدمهدی پرندک

 اعالم تو ط دانشگاه علوم  جعلی

پزشکی قزوین به شداره 

و  75/5/1232مورخ  173222/62/72

/پ مورخ  32/7//ص71626نامه شداره 

دانشگاه علوم پزشکی  77/5/1232

ا تان مرکزی مب ی بر غیر فعال بودن 

شرکس و تغییرات نام شرکس ص عتی 

 نوبران

د تدال کاغذی  -7

 جعبه ای

شداره پروانه  اخس جعلی  ترمه پار ی ه  لولز البرز

و تاریخ تولید  5311226

انقضاء  ه  ال  72/3/37

پس از تولید و  ری  اخس 

D      و آدرس جاده

قزوین کیلومتر –قدیم کرج 

بعد از ماموت  15

 152شداره

 

فاقد مجوز های  جعلی

 بهداشتی

 اعالم تو ط دانشگاه علوم

پزشکی قزوین به شداره 

و  75/5/1232مورخ  173222/62/72

 15/5/32مورخ  7232255نامه شداره 

علوم پزشکی البرز مب ی بر عدم  دانشگاه

 مشخصات مذکور ود واحد تولیدی باوج

د تدال کاغذی  -2

 جعبه ای

آرتدیس  ری  -

 اصیل

به شداره پروانه  اخس 

فاقد تاریخ  12573/12

تولید و  ری  اخس و 

انقضاء  ه  ال پس از 

–تولید به آدرس کرج 

خیابان –شهرک ص عتی 

– 2الدن –غزالی غربی 

 72و 75قطعه 

 

 

فاقد مجوز های  جعلی

 بهداشتی

 لوماعالم تو ط دانشگاه ع

پزشکی قزوین به شداره 

و  75/5/1232مورخ  173222/62/72

 7232212نامه دانشگاه البرز شداره

 12/5/32مورخ 
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 سازمان غذا و دارو 

د تدال توالس  -5

 دوقلو

فاقد مشخصات و انقضای  نرمین نرمین

 ه  ال پس از تولید به 

شهرک –آدرس ب در عباس 

خیابان اصلی -ص عتی کاوخ

 7پالک –

فاقد مجوز های  جعلی

 بهداشتی

 اعالم تو ط دانشگاه علوم

پزشکی قزوین به شداره 

و  75/5/1232مورخ  173222/62/72

نامه دانشگاه هرمزگان به 

 5/5/32/ص مورخ 1552/125/32شداره
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