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 معاون محتزم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سزاسز کشور

 اعالم محصول غیز مجاس موضوع8 

 با سالم

باب   داًطگبُ ػلَم پصضکی استبى هسکصی بِ اطالع هی زسابًد  6/5/95/پ هَزخ 95/2ظ  26274احتساهبً، ػطف بِ ًبهِ ضوبزُ 

 & MELACARE-HQ Hydroquinone"ف کٌٌادُ هالساوب ٍ  اا باب ًابم  تا ي       فسآٍزدُ کسم هالکس بسطاس تَجِ بِ ایٌکِ 

Retinol" بب ًبم تجبزی غ س هجبش  11998/13، بب دزج ضوبزُ پسٍاًِ سبذت جؼلی ٍcare plus professional      تَ  اد ضادُ دز

ِ   ضْسک صٌؼتی زاًٍج بدٍى اذر هجَش ّبی بْداضاتی ٍ باِ صاَزی غ ا     –ضسکت ضفب ًَش بب آدزس ایساى   س قابًًَی تَ  اد ٍ ػس ا

ذَاّطوٌد اسات دساتَز اقادام    اػالم هی گسدد.  غ س هجبشهی ببضد، بِ ػٌَاى فسآٍزدُ غ س هجبش ّ دزٍک ٌَى  هقداز گسدیدُ ٍ حبٍی

 هقتضی دز ایي ذصَظ زا صبدز فسهبی د.

ًابم تجابزی کاس پاالس      شم بِ ذکس است ضوبزُ پسٍاًِ سبذت دزج ضدُ بس زٍی فسآٍزدُ هسباَ  باِ کاسم زٍضاي کٌٌادُ باب       

دازای اػتبابز   30/3/95تابزید   تاب پسٍفطٌبل ّ س اًد اسک ي کس هسبَ  بِ ضسکت ّدیِ ه الد بَدُ کِ پسٍاًِ سبذت هحصَل هارکَز  

  است. بَدُ

 

 

 

 زًٍَضت :

 بى غرا ٍ دازٍ   جٌبة آقبی دکتس دیٌبزًٍد هؼبٍى هحتسم ٍشیس ٍ زئ س سبشه

 جٌبة آقبی دکتس پ سٍیبى هؼبٍى هحتسم طسح ٍ بسًبهِ  

 جٌبة آقبی دکتس زستگبز زئ س هحتسم هسکص آشهبیطگبُ ّبی هسجغ کٌتسل غرا ٍ دازٍ  

 جٌبة آقبی هٌْدس پبشٍکی دٍ بی زئ س هحتسم ادازُ ًظبزی بس  َابط بْداضت اًسبًی ٍ استبًدازد کب  ک ص 

 زاًی دب سذبًِ ًظبزی بس  َابط بْداضت اًسبًی سبشهبى هٌطقِ آشاد  چببْبز  جٌبة آقبی هٌْدس سب

 جٌبة آقبی هٌْدس قسببًی هدیس کل هحتسم غرا ٍ دازٍ ٍ استبًدازد قطن 

 جٌبة آقبی دکتس اسکٌدزی هؼبٍى فٌی هحتسم ادازُ کل ًظبزی ٍ ازشیببی فسآٍزدُ ّبی غرایی ٍ آزایطی ٍ بْداضتی    

 گسًژاد هؼبٍى بسًبهِ زیصی ادازُ کل ًظبزی ٍ ازشیببی فسآٍزدُ ّبی غرایی , آضبه دًی, آزایطی ٍ بْداضتی  جٌبة آقبی دکتس داد

 جٌبة آقبی دکتس اسوبػ لی هؼبٍى هحتسم ادازُ کل ًظبزی ٍ ازشیببی فسآٍزدُ ّبی غرایی ٍ آزایطی ٍ بْداضتی    

  (PMSسئَل بسًبهِ پبیص ٍ ازشیببی هحصَ ی ذَزاکی ٍ آضبه دًی دز ببشاز )جٌبة آقبی هٌْدس ضبکس ازدکبًی هطبٍز هحتسم  اهَز استبًْب ٍ ه

 سسکبز ذبًن هٌْدس کتبل هحسٌی زئ س هحتسم گسٍُ هطب ؼِ ٍ بسًبهِ زیصی  

 سسکبز ذبًن دکتس تب زی زئ س هحتسم  ادازُ ًظبزی ٍ ازشیببی تَ  د فسآٍزدُ ّبی آزایطی بْداضتی  

 شادُ  جٌبة آقبی غفبزشادُ ببیگبى غفبز
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