
نام محصول غیر مجاز  ردیف مشخصات  نام تجاری  نام واحد  

 محصول 

 فاقد/تعلیق

 ابطال/جعل

پروانه ساخت 

 /کدبهداشتی /

مجوز ورود )باذکر 

 شماره (

 مستندات 
 

 

 

 

1 

 رنگ مو گیاهی 
شرکت حنا  بی رنگ 

 یزد
 - فاقد مجوز ساخت - پارس حنا

با توجه به نامه شماره 

مورخ /پ 62384/1/11

معاونت غذا و  18/3/46

 دارو یزد

 

8 

 

 - - پدیده  نفیس شرق  توس  مشمع قنداق 
وزارت  5/16565

 صنایع و معادن 

با توجه به نامه شماره 

مورخ   488/41/46

معاونت غذاو  11/3/46

 دارو خراسان شمالی

 

3 

 - - پدیده نفیس شرق  توس شورت دو گره 
وزارت  5/16565

 صنایع و معادن

با توجه به نامه شماره 

مورخ  488/41/46

معاونت غذاو  11/3/46

 دارو خراسان شمالی

 

 

 

6 
  - - - شرکت کاکوتی  رنگ مو

568-

 /ک36424/5/5

با توجه به نامه شماره 

/پ مورخ 46/8ص11324

معاونت غذا و  31/3/46

دارو استان مرکزی به 

 1311/434شماره ثبتی 

  2/6/46مورخ 

 

 

کرم ویتامینه حاوی  5

 روغن شتر مرغ 
 س-43-1311 جعل - چوتا  -

با توجه به نامه شماره 

مورخ  5158/1/46

معاونت غذا و  4/6/46

دارو استان سمنان به 

  1166/452شماره ثبتی 

  4/6/46مورخ 

 

 

 11581/38 جعل - EMOTION نامشخص ادکلن  4

با توجه به نامه شماره 

مورخ  151/1/46

معاونت غذا و  11/1/46

 داروی سمنان 

 

 

1 

 1118165 جعل - آفتاب نامشخص دستمال کاغذی 

نامه شماره 

/غ/ص مورخ 1811/6

غذاو داروی  2/8/46

ثبت  مازندراندانشگاه 

  241/431 شده به شماره

 



 

 

2 

  Rose رز سلولز  دستمال کاغذی 

life 
 - ساخت فاقد مجوز -

نامه شماره با توجه به 

/غ/ص مورخ 6185/6

غذا و معاونت  3/6/46

ی مازندران ثبت ودار

شده به شماره 

8611/431 

 

 

4 

 
 11114/38 جعل - یساالر ندارد دستمال کاغذی 

نامه شماره با توجه به 

/غ/ص مورخ 6186/6

غذا و معاونت  3/6/46

داروی مازندران ثبت 

شده به شماره 

8344/431 

 

 

11 
Splash  body     یا
body  splash 

 81112/38 جعل - wooden ندارد

شماره نامه با توجه به 

مورخ  5381/1/46

معاونت غذا و  13/6/46

داروی دانشگاه سمنان به 

 1181/452شماره ثبتی 

  13/6/46مورخ 

 

 

11 

ماسک مو همراه با 

  کراتین 
  BON فاقد مشخصات 

HAIR 
 - فاقد مجوز ساخت -

توجه به نامه های با 

/پ 1814/85/36شماره 

معاونت  11/6/46مورخ 

 1231غذا و دارو قم و 

معاونت  2/6/46مورخ 

 غذا و دارو هرمزگان

 

 

 

18 
دستمال کاغذی، پوشک 

بچه، نوار بهداشتی 

 معمولی 

موسسه پاکدشت 

 جنوب
 فاقد مجوز ساخت - -

پروانه تاسیس به 

شماره 

 453/د 3431/5/1

و  86/8/11مورخ 

پروانه بهره برداری 

به شماره     

  453/د88115/5/1

   4/4/11مورخ 

با توجه به نامه شماره 

مورخ   4/8/2/ص/4416

معاونت غذا و  85/5/46

 دارو اهواز

 

 

13 
مایع جرم گیر و چند 

  منظوره 
  - فاقد مجوز ساخت  - مژو  رویال پاک فرشته 

با توجه به نامه شماره 

 81/6/46مورخ 831/416

و نامه ثبتی به شماره  

/د مورخ 1116/1111

معاونت غذا و  88/6/46

  دارو شهید بهشتی 

 



 

 

 

پنکیک ، سایه چشم ،  16

 رژگونه 

تولید کارخانه وریا مهر 

آریا وبه سفارش 

شرکت سپهر گستر بار 

 ثاوا

Eveline - 

جعل پروانه ساخت 

)پروانه  15632/54

ساخت مذکور مربوط 

به شرکت وریا مهر 

آریا می باشد اما 

مربوط به این 

 محصوالت نیست ( 

15632/54 

با توجه به نامه شماره 

مورخ  8465441

معاونت غذا و  16/4/46

داروی البرز و نامه 

مورخ  824141/46

معاونت غذا و  86/5/46

 داروی مشهد 

 

 

15 

 16561/36 جعل پروانه ساخت  - مژو رویال پاک فرشته  سفید کننده مایع 

با توجه به نامه شماره 

 81/6/46مورخ 831/416

و نامه ثبتی به شماره  

/د مورخ 1116/1111

معاونت غذا و  88/6/46

  دارو شهید بهشتی 

 

 

14 

 پودر لباسشویی 
کارگاه ابوالقاسم 

 اسماعیلی

 -ترگل 

 مهراز
 - فاقد مجوز ساخت 

با توجه به نامه شماره 

/د مورخ 38533/1111

14/11/46  

 معاونت غذا و دارو ساوه

 

 

 

11 

 - پروین آذر زیبافر موم سرد 

پروانه ساخت قبلی 

به شماره 

11512/36 

تعلیق)در حال حاضر 

پروانه ساخت به 

 11623/81شماره 

به نام شرکت آذر 

زیبافردارای اعتبار 

 می باشد(

- 

شماره با توجه به نامه 

مورخ  84161/1/5

غذاو داروی  3/11/46

تبریز و نامه شماره 

مورخ  1346/ص/31162

معاونت غذا و  14/11/46

 دارو شهید بهشتی

 

 

12 
 شیشه شوی 

شرکت مروارید پارس 

 دستجرد
 جعل - نابت

شماره پروانه 

ساخت 

8232/6/184 

با توجه به نامه شماره 

/پ مورخ 6134/85/36

 معاونت غذا و 5/18/46

دارو دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات 

 بهداشتی درمانی قم 

14 

  Elix پیلتن مام زیر بغل

جعل پروانه ساخت 

)پروانه 11284/34

ساخت مذکور مربوط 

به شرکت پیلتن می 

باشد اما مربوط به 

 این محصول نیست (

شماره پروانه 

 11284/34ساخت 

با توجه به نامه شماره 

/پ 6664/85/36

معاونت  84/18/46مورخ

غذا و دارو دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات 

 بهداشتی درمانی قم



 

 

 

 

81 

 

 

 

 

 

 

 orly وارداتی انواع الک 

تولید کشور 

 آمریکا

Orly 

beauty.c

om و فاقد

تاریخ تولید 

 و انقضاء

سری 

ساخت 

)دارای 

برچسب 

 شبنم(

فاقد برچسب های 

مورد تائید سازمان 

شامل برچسب 

فارسی نویس و 

و سالمت کاال  اصالت

و همچنین پروانه 

 بهداشتی ورود کاال

- 

با توجه به نامه شماره 

مورخ  1346/ص/11685

88/1/46 

مورخ  1346/ص/31124

معاونت غذا و  81/11/46

 شهید بهشتیدارو 

 

 

81 
LANCO - رنگ مو

ME 
 - فاقد مجوز -

با توجه به نامه شماره 

مورخ  125214/441

سازمان 46/ 81/18

 معاونت غذا و دارو 

 

 

 88 

 شامپو گیاهی
شرکت صنعت پاکیزه 

 شویان
 ایطال  باشو

پروانه 

-441تاسیس

/پ 84114/14

 3/2/23مورخ 

پروانه بهره 

-44برداری

/د 84111/5/1

 15/11/23مورخ 

با توجه به نامه شماره 

مورخ  پ/414/36/14

سازمان   45/ 82/1

معاونت غذا و دارو 

پزشکی و  دانشگاه علوم

خدمات بهداشتی درمانی  

 همدان

 

 

83 
 - فاقد مجوز - نایس براید - محصوالت آرایشی

با توجه به نامه شماره 

مورخ  168156/441

سازمان معاونت 46/ 4/11

 غذا و دارو

 




