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  AINAC واكس مو ۱
عدم مجاز بودن شناسه 

 فرآورده

۱۱/۱۲/۹۴ - د / ۸۰۲۵۵/۶۵۸  
مدير كل آمار و فناوري اطالعات 

 سازمان غذا و دارو

 تايالن راحت الحلقوم ۲
توليد كارگاه نيما  ۱۳۴۸/۲۱شماره شناسه 

 - بابازاده اصل به نشاني ك جاده تبريز تهران 
نرسيده به سيمكات -كندرود   

 تعطيلي كارگاه توليدي
۳۳۰۲۶/۷/۵ – ۲۸/۱۱/۹۴  

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم 
 پزشكي تبريز

 Slimming مكمل الغري ۳
Advanced 

 شركت بازرگاني اريكه اهورا
شماره درج شده 

IRC:۱۲۲۸۰۵۸۷۹۵ 
 مربوط به آمپول است

۱۷۰۵۱۳/۶۶۱ - ۲۸/۱۱/۹۴  
سرپرست دفتر بازرسي ، ارزيابي 
 عملكرد و پاسخگويي به شكايات

 ارديبهشت آبليمو ۴
محصول شركت گل قطره جهت ظرفيت 

براي شركت تعاوني توليدي فارش  خالي
 گلوكزين

 عدم انطباق نتايج نمونه

-ص /پ/۴۰۲۶۵/۳۰۱/۹
۱۹/۱۱/۹۴  

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم 
 پزشكي فارس

۵ 
انواع قاووت 
شكل دار و 

 پودري
 آس مك

محصول كارگاه آقاي  ۱۰۰۹/۲۷- ۱شناسه 
 –چهار راه كارگر : مهدي بمي نژاد به نشاني 

۵۶نبش كارگر   

ابطال شناسه نظارت 
 كارگاهي

۱۴/۱۱/۹۴ -پ  / ۳۰۹۵/۲۹/۳۱  
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم 

 پزشكي رفسنجان

 متعلق به آقاي شكيبي فرد LANCOME رنگ مو ۶

فاقد برچسب فارسي 
نويس و اصالت و 

سالمت كار  و برند 
مربوطه متعلق به شركت 

 پرستيژ مي باشد

۱۸۵۸۷۹/۶۶۱ -۲/۱۲/۹۴  
سرپرست دفتر بازرسي ، ارزيابي 
 عملكرد و پاسخگويي به شكايات

  عسل ۷

محصول صادراتي برگشتي كشور عربستان 
متعلق به آقاي مسعود صفدري توليد شركت 

و  ۲۱/۹/۲۰۱۴محمد رشيدي تاريخ توليد 
۲۱/۹/۲۰۱۷انقضاء   

ت مصرف انساني قابلي
 ندارد

۷۱۰۴۶۶/۹۴  - ۱۹/۱۲/۹۴  
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم 

 پزشكي مشهد

۸ 
انواع الك 

 Orly beauty .comتوليد كشور آمريكا  Orly وارداتي
فاقد تاريخ تولد و انقضاء 

 و سري ساخت

۱۸۳۶۱۹/۶۷۵  - ۲۲/۱۲/۹۴  
مدير كل نظارت و ارزيابي 

فرآورده هاي غذايي ، آرايشي و 
 بهداشتي

 

تصدي آقاي محمديپخش سبحان به  Paris ريمل ۹  فاقد مجوز 

۶۷۸۸/۶۷۵ -۲۵/۱/۹۵  
مدير كل نظارت و ارزيابي 

فرآورده هاي غذايي ، آرايشي و 
 بهداشتي

 فاقد مجوز پخش سبحان به تصدي آقاي محمدي Paris خط چشم ۱۰

۶۷۸۸/۶۷۵ -۲۵/۱/۹۵  
مدير كل نظارت و ارزيابي 

فرآورده هاي غذايي ، آرايشي و 
 بهداشتي

 


