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٦٦٣/٦٢١٧٨
١٤٠١/٠٧/١٠

ندارد

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور

موضوع: دستور جمع آوری پودر سوپرفود nbs مورد ادعای آقای عارف خلخالی

با سالم و احترام؛

عطف به نامه شماره ١٤٠١/٢٨٧٩٣٣ مورخ ١٤٠١/٠٦/٢٠ و سایر مکاتبات مرتبط معاونت محترم غذا و دارو دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد و نیز نامه شماره ١٢٣/٢١٠١/د مورخ ١٤٠١/٠٦/٢٩ مدیر کل محترم دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد 
و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت در خصوص توزیع گسترده فرآورده پودر سوپر فود NBS در فضاهای مجازی و 
سایت های اینترنتی توسط آقای عارف خلخالی با ذکر ادعاهای درمانی متعدد تایید نشده و نامه شماره ٦٦٥/١٤٩٥٨٢/د 
مورخ ١٤٠٠/١٢/٠٢ این اداره کل به اطالع می رساند فرآورده فوق فاقد هرگونه مجوز اعم از تولید، واردات، توزیع و عرضه 
از این اداره کل می باشد، لذا با توجه به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایید وفق مقررات و ضوابط اقدام الزم به 
عمل آمده و در صورت مشاهده فرآورده مذکور در سطح عرضه با درج ادعاهای درمانی، طبق ضوابط و مقررات جاری، در 

اسرع وقت نسبت به جمع آوری آنها و اقدام الزم مقتضی به عمل آید. 

خاطر نشان می سازد سایت های زیر در سامانه رصد پلیس فتا جهت فیلتر قرار داده شد.
www.nbsorganik.com -١

www.superfood-nbs.com -٢
www.super-food-nbs.com -٣

رونوشت :
جناب آقای دکتر رستم زاده معاون محترم نظارت و ارزیابی سازمان غذا و دارو:برای استحضار و صدور دستور بارگذاری در تارنمای 

سازمان" قسمت اطالعیه ها"
جناب آقای دکتر شریفی سرپرست محترم دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امورحقوقی سازمان غذا و دارو :بازگشت به نامه شماره 
٦٦١/٨٠٥٥٣/د مورخ ١٤٠١/٠٦/٢٩ برای آگاهی و دستور اقدام الزم جهت فیلتر نمودن فروش فراورده در فضاهای مجازی معرفی شده 

در نامه معاونت محترم غذا و دارو مشهد  
جناب آقای دکتر خدائیان چگنی مدیرکل محترم امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی 

جناب آقای دکتر شمالی سرپرست محترم اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل
سرکار خانم دکتر محمدحسینی مدیر کل محترم دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سالمت 
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