
 إعالن حتذيزي من 

 وسارة الصحة العامة و السكان
تحذر وزارة الصحة العامة و السكان و الهيئة العليا لألدوية و 

 المستلزمات الطبية

املطتخطسات املركْزٗ أدىاِ كْىَا حتتْٖ علٙ مْاد ضاازٗ ااصحاخ٘ ك كناا حتارز  ماً       مً  إضتعنال

شساٛ أّ تعاايٕ اددّٓا٘ ّ املطتخطاسات اصحاخٔ٘ ّ اصع املٔ٘ املطاْط٘ عاً يسٓا  ادىلىاو أّ اص ياْات           

اصفطأٜ٘ كْىَا جمَْص٘ املحدز ّ غري مطجل٘ صدٚ اهلٔٝ٘ ّ طد تكٌْ مغ ْش٘ أّ حتتْٖ علٙ ماْاد  

 :اإلضاف٘ إىل غٔاب ّضاٜل تأكٔد اصفاعلٔ٘ ّ ادماٌ ّ ادتْدٗضازٗ ا

 ضملب اصتخرٓس اإلدعاٛ اصطيب اص سك٘ امليتج٘ إضه املطتخطس و

1- Paiyouji plus natural 
Max lose weight 

املحايف٘   إحتْاٛ ٍرِ امليتجات علٙ ماادٗ ادمفٔتاام    ختطٔظ غري معسّف٘

ضاانً اصع اااطري املساطملاا٘ دّصٔااات ّ اصاام تطااملب اإلدماااٌ  

 لااب ّ اصعحااملٔ٘ ّ اصي ااائ اصصاٜااد ّإضااطساب دطااات اص

جفاف اصفاه ّ هلاا أعاسان إىطاخاأ٘ مجال اهللْضا٘       ّ

 ّاإلكتٝاب

2- Lose weight coffee Kunmig huhuining ٌحتتاْٖ علااٙ ماادٗ     إلى اص اصْشSibutramin  ٘تطااملب إحتناصٔاا 

 االصاا٘ اأمسان اص لب ّ اص سآ 

3- Power 58 extra 
Platinu power 58 
extra 
Valentinu 
King pomer oral 
solution  
Stretch up capsules 

مغ ْشااااااا٘ اشضااااااااف٘ م ااااااات ات ماااااااادتٕ    مي طات جيطٔ٘ غري معسّف٘

Sildenafil(Viagra)  ّVerdenafil  تطااملب إعاات ل ّ 

ادتَااااش اهلطااانٕ ّ ال تطاااتصدو إال اْصاااف٘ يملٔاااب 

 خمتصك

صلتصطااأظ ّ إشاصااا٘   غري معسّف٘ شاٖ ع مل٘ اصع اب -4

اصدٌٍْ اصصاٜادٗ ّ شاد   

 ادتطه

 اإلدعاٛات غري صخٔ٘ ّ مطل٘ صلنطتَلكك -1

 املطتخطس مل ٓته إجاشتُ مً طملل اهلٔٝ٘ك -2

املطتخطاااااااااس مغ اااااااااْ   اااااااااادٗ    -3

(Anthraquinone مادٗ مطَل٘ تْجد ٍٕ ّ )

يف اعض اصيملاتات طد تطملب اعض ادماسان ّ  

طد متٌْ مطاسيي٘ عياد إضاتصدامَا صفالات     

 يْٓل٘ك

 ّ مطلل٘ صلنطتَلككاإلدعاٛات غري صخٔخ٘  -1 صلتيخٔف   غري معسّف٘ Bor jangاْز ااىج  -5

 املطتخطس مل ٓته إجاشتُ مً طملل اهلٔٝ٘ك -2

علٙ جمنْع٘ ماً ادع ااب    إتطح إحتْاَٜا -3

مً ضنيَا ع مل٘ اصطيامكٕ ّ اصم تطتصدو 

كنطااَل طااْٖ ّ ٍاارِ اصع اامل٘ خماصفاا٘ ملااا  

ذكااس علااٙ اصعملااْٗ مااً مكْىااات ّ أشٍاااز   

 خمتلف٘ك

6- Coffee light    ّ إىتاج شسك٘ ىاصاز ضايد

 حلب( –أّالدِ )ضْزٓا 

 اإلدعاٛات غري صخٔخ٘ ّ مطلل٘ صلنطتَلكك -1 صلتيخٔف

 إجاشتُ مً طملل اهلٔٝ٘ك املطتخطس مل ٓته -2

إتطح إحتْاَٜا علٙ جمنْع٘ ماً ادع ااب    -3

ماادٗ مطاَل٘   مً ضنيَا ع مل٘ اصطايامكٕ  

تف د ادتطه اصكجري مً املااٛ ّ اصطاْاٜل اصام    

 حيتاجَا ٍّرِ خماصف٘ ملا ذكس علٙ اصعملْٗك



 اع اب ختطٔظ اصدٓسٗ  -7

 )صليطاٛ ف ط (

 إىتاج مسكص اصع اب 

داااإ –شاااازل اصسطااا٘  51

 االمازات اصعسأ٘ املتخدٗ

صتيخٔااااف اصااااملطً ّ  

االزداف ّ كاماااااااال 

 ادتطه

 اإلدعاٛات غري صخٔخ٘ ّ مطلل٘ صلنطتَلكك -1

 املطتخطس مل ٓته إجاشتُ مً طملل اهلٔٝ٘ك -2

عدو ذكس مكْىات املطتخطس علٙ عملْتاُ   -3

ّ اصرٖ تمل  اتخلٔل احتْاُٜ علاٙ عادد ماً    

 ادع اب اصطازٗك

8- Gano tea  ( ٘إىتاااج شااسكGano 

excel industries ) 

 اإلدعاٛات غري صخٔخ٘ ّ مطلل٘ صلنطتَلكك -1 صلتيخٔف

 املطتخطس مل ٓته إجاشتُ مً طملل اهلٔٝ٘ك -2

إتطح إحتْاَٜا علٙ جمنْع٘ ماً ادع ااب    -3

مً ضنيَا ع مل٘ اصطايامكٕ ماادٗ مطاَل٘    

تف د ادتطه اصكجري مً املااٛ ّ اصطاْاٜل اصام    

 حيتاجَا ٍّرِ خماصف٘ ملا ذكس علٙ اصعملْٗ

9- Slim 18 Comalekk bo ل 

 صملياٌ

 كاصطيامكٕ مادٗ مطَل٘ علٙ   إحتْاؤِ صلتيخٔف

 

 

ّ كو 19/2/2015املْاف   اخلنٔظااتداٛ مً ْٓو ‘(  ملدٗ ث ث٘ أٓاو 18363-18362-18354ى س يف صخٔف٘ اصجْزٗ اصعدد زطه ) -

 ىحف صفخ٘ ك  28/2/2015وك ّاصطملو املْاف   27/2/2015ادتنع٘ املْاف  


