
 نام تجاري نام واحد نام محصول غير مجاز رديف
مشخصات 

  محصول

تعليق/فاقد  

جعل/ابطال  

پروانه ساخت 
/كدبهداشتي /  

باذكر (مجوز ورود 
)شماره   

 مستندات

  

۱  
  رنگ مو گياهي

شركت حنا  بي رنگ 
  يزد

  -  ز ساختفاقد مجو  - پارس حنا

با توجه به نامه شماره 
مورخ پ /۴۸۳۲۶/۱/۱۷

معاونت غذا و  ۱۲/۳/۹۴
  دارو يزد

۲  

  
  -  -  پديده  نفيس شرق  توس  مشمع قنداق

وزارت  ۵/۱۴۵۴۵
  صنايع و معادن

با توجه به نامه شماره 
مورخ   ۹۲۲/۹۱/۹۴

معاونت غذاو  ۱۷/۳/۹۴
  دارو خراسان شمالي

  -  -  پديده  نفيس شرق  توس  شورت دو گره  ۳
وزارت  ۵/۱۴۵۴۵

  صنايع و معادن

با توجه به نامه شماره 
مورخ  ۹۲۲/۹۱/۹۴

معاونت غذاو  ۱۷/۳/۹۴
  دارو خراسان شمالي

  

  

۴  

  -  -  -  شركت كاكوتي  رنگ مو
۵۴۲-

  ك/۳۴۹۸۹/۵/۵

با توجه به نامه شماره 
پ مورخ /۹۴/۲ص۱۷۳۸۹

معاونت غذا و  ۳۱/۳/۹۴
دارو استان مركزي به 

 ۱۳۷۰/۹۳۶شماره ثبتي 
  ۸/۴/۹۴مورخ 

  

  

۵  

كرم ويتامينه حاوي 
  روغن شتر مرغ

  س-۹۳-۰۳۰۰  جعل  -  چوتا  -

با توجه به نامه شماره 
مورخ  ۵۰۵۲/۷/۹۴

معاونت غذا و  ۶/۴/۹۴
دارو استان سمنان به 

  ۱۰۴۴/۹۵۸شماره ثبتي 
  ۶/۴/۹۴مورخ 

  

  

۶  

  ۱۱۵۲۰/۳۲  جعل  -  EMOTION  نامشخص  ادكلن

با توجه به نامه شماره 
مورخ  ۱۵۱/۷/۹۴

معاونت غذا و  ۱۰/۱/۹۴
  داروي سمنان

  

۷  
  ۷۰۱۲۷۴۵  جعل  - آفتاب  نامشخص  دستمال كاغذي

نامه شماره 
ص مورخ /غ/۱۲۷۰/۴

غذاو داروي  ۸/۲/۹۴
ثبت  مازندراندانشگاه 

  ۸۹۷/۹۳۱ شده به شماره

  

  

۸  

  -  فاقد مجوز ساخت  - Rose  life  رز سلولز  دستمال كاغذي

شماره نامه با توجه به 
ص مورخ /غ/۴۰۲۵/۴

غذا و معاونت  ۳/۴/۹۴
ي مازندران ثبت ودار

شده به شماره 



۲۴۰۰/۹۳۱  

  

  

۹  

  

  ۱۰۷۰۹/۳۲  جعل  - يساالر  ندارد  دستمال كاغذي

نامه شماره با توجه به 
ص مورخ /غ/۴۰۲۴/۴

غذا و معاونت  ۳/۴/۹۴
داروي مازندران ثبت 

شده به شماره 
۲۳۹۹/۹۳۱  

  

  

۱۰  

Splash  body     يا
body  splash 

  ۲۱۰۱۸/۳۲  جعل  -  wooden  ندارد

شماره نامه با توجه به 
مورخ  ۵۳۲۰/۷/۹۴

معاونت غذا و  ۱۳/۴/۹۴
داروي دانشگاه سمنان به 

 ۱۱۲۰/۹۵۸شماره ثبتي 
  ۱۳/۴/۹۴مورخ 

  

  

۱۱  

ماسك مو همراه با 
  كراتين

  BON  فاقد مشخصات
HAIR 

  -  فاقد مجوز ساخت  -

با توجه به نامه هاي 
پ /۱۲۱۶/۲۵/۳۴شماره 
معاونت  ۱۱/۴/۹۴مورخ 

 ۱۸۳۷غذا و دارو قم و 
معاونت  ۸/۴/۹۴مورخ 

  غذا و دارو هرمزگان

  

  

  

۱۲  

دستمال كاغذي، پوشك 
بچه، نوار بهداشتي 

  معمولي

موسسه پاكدشت 
  جنوب

  فاقد مجوز ساخت  -  -

پروانه تاسيس به 
شماره 

 ۶۵۳د /۳۹۳۷/۵/۱
و  ۲۴/۲/۷۷مورخ 

پروانه بهره برداري 
اره     به شم

  ۶۵۳د/۲۲۱۰۵/۵/۱
  ۹/۹/۷۷مورخ 

با توجه به نامه شماره 
مورخ   ۹/۲/۸/ص/۶۹۱۴

معاونت غذا و  ۲۵/۵/۹۴
  دارو اهواز

  

  

۱۳  

مايع جرم گير و چند 
  منظوره

  -  فاقد مجوز ساخت  -  مژو  رويال پاك فرشته

با توجه به نامه شماره 
 ۲۱/۴/۹۴مورخ ۲۳۰/۶۰۴

و نامه ثبتي به شماره  
د مورخ /۷۷۱۴/۱۰۰۰

معاونت غذا و  ۲۲/۴/۹۴
  دارو شهيد بهشتي

  

  

  

۱۴  

پنكيك ، سايه چشم ، 
  رژگونه

توليد كارخانه وريا مهر 
آريا وبه سفارش 

شركت سپهر گستر بار 
  ثاوا

Eveline -  

جعل پروانه ساخت 
پروانه ( ۱۵۴۳۸/۵۶

ساخت مذكور مربوط 
به شركت وريا مهر 
آريا مي باشد اما 
مربوط به اين 

  )محصوالت نيست 

۱۵۴۳۸/۵۶  

با توجه به نامه شماره 
مورخ  ۲۶۴۵۶۶۰

معاونت غذا و  ۱۴/۶/۹۴
داروي البرز و نامه 

مورخ  ۲۸۶۷۹۰/۹۴
معاونت غذا و  ۲۴/۵/۹۴

  داروي مشهد



  

۱۵  
  ۱۴۵۴۱/۳۴  جعل پروانه ساخت  -  مژو  رويال پاك فرشته  مايع سفيد كننده

با توجه به نامه شماره 
 ۲۱/۴/۹۴مورخ ۲۳۰/۶۰۴

و نامه ثبتي به شماره  
د مورخ /۷۷۱۴/۱۰۰۰

معاونت غذا و  ۲۲/۴/۹۴
  دارو شهيد بهشتي

  

۱۶  

  

  پودر لباسشويي
كارگاه ابوالقاسم 

  اسماعيلي
 - ترگل 
  مهراز

  -  فاقد مجوز ساخت  

با توجه به نامه شماره 
د مورخ /۳۲۵۳۳/۱۰۰۰

۱۹/۰۷/۹۴  

  معاونت غذا و دارو ساوه

  

  

۱۷  

  -  پروين  افرآذر زيب  موم سرد

پروانه ساخت قبلي 
به شماره 

۱۱۵۱۸/۳۴ 
در حال حاضر (تعليق

پروانه ساخت به 
 ۱۷۴۸۳/۲۱شماره 

به نام شركت آذر 
زيبافرداراي اعتبار 

  )مي باشد

-  

با توجه به نامه شماره 
مورخ  ۲۹۱۴۱/۷/۵

غذاو داروي  ۳/۱۱/۹۴
تبريز و نامه شماره 

مورخ  ۱۳۹۴/ص/۳۱۰۴۸
معاونت غذا و  ۱۹/۱۰/۹۴

  دارو شهيد بهشتي

  

  

۱۸  

  شيشه شوي
شركت مرواريد پارس 

  دستجرد
  جعل  -  نابت

شماره پروانه 
ساخت 

۲۸۳۸/۴/۱۲۶  

با توجه به نامه شماره 
پ مورخ /۴۱۳۹/۲۵/۳۴

معاونت غذا و  ۵/۱۲/۹۴
دارو دانشگاه علوم 
پزشكي و خدمات 
  بهداشتي درماني قم

    Elix  پيلتن  مام زير بغل  ۱۹

جعل پروانه ساخت 
پروانه (۱۰۸۲۹/۳۹

ساخت مذكور مربوط 
به شركت پيلتن مي 
باشد اما مربوط به 
  )اين محصول نيست 

شماره پروانه 
  ۱۰۸۲۹/۳۹ساخت 

با توجه به نامه شماره 
پ /۴۴۴۶/۲۵/۳۴

معاونت  ۲۶/۱۲/۹۴مورخ
غذا و دارو دانشگاه علوم 

پزشكي و خدمات 
  بهداشتي درماني قم

 


