
نام شركترديف
نام فارسي فرآورده مطابق 

پروانه/مجوز
شكل فرآورده

وضعيت 

فرآورده

فروش

 عددي به شركت پخش ( 

بر اساس كوچكترين واحد 

محصول )

فروش

 ريالي به شركت پخش

150612,500توليد قرارداديقرصكلسيم ويتامين K2 ويتامين D3آرين سالمت سينا1

1,465,9265,456,500,947توليد قرارداديقرصكلسيم ويتامين K2 ويتامين D3آرين سالمت سينا2

4,883,54621,800,149,511توليد قرارداديكپسولآهن اسيد فوليك ويتامينٍ ,B12و ثآرين سالمت سينا3

1,355,2814,743,482,687توليد قرارداديقرصكلسيم منيزيم روي ويتامين D3آرين سالمت سينا4

1,845,00013,376,250,224بالككپسولمنوليستيكاآرين سالمت سينا5

3,147,09128,929,538,891توليد قرارداديكپسولويتامين B1،B6,K2,D3آرين سالمت سينا6

12,874,27247,919,754,101توليد قرارداديقرصكلسيم ويتامين K2 ويتامين D3آرين سالمت سينا7

24,901,60018,314,866,470توليديقرصآهن + فوليك اسيدآوه سينا8

2,291,4508,265,232,660توليديقرص گلوكزامين 500ميلي گرمآوه سينا9

1,483,8506,406,318,860توليديقرص گلوكزامين 750ميلي گرمآوه سينا10

آوه سينا11
ويتامين ث جويدني 250ميلي گرم با 

طعم پرتقال
21,864,00019,041,601,292توليديقرص جويدني

2,008,4805,928,229,568توليديقرص جوشان ويتامين ث 500 ميلي گرمآوه سينا12

66,48068,781,250توليديقرصويتامين ث ODTاسوه13

1,062,5405,101,919,520توليديقرص جوشان  كلسيم فورتاسوه14

6,197,60014,621,724,056توليديقرص جوشانويتامين ث 500 پرتقالي(10عددي)اسوه15

5,979,22013,828,003,209توليديقرص جوشانويتامين ث 500 پرتقالي(20عددي)اسوه16

593,6601,383,674,640توليديقرص جوشانويتامين ث 500 ليمويي(10عددي)اسوه17



3,324,6607,594,297,686توليديقرص جوشانويتامين ث 500 ليمويي(20عددي)اسوه18

4,657,00010,771,457,500توليديقرص جوشانمولتي ويتامين(10عددي)اسوه19

6,987,66015,216,274,561توليديقرص جوشانمولتي ويتامين(20عددي)اسوه20

1,196,900861,935,566توليديقرصويتامين اياسوه21

102,060227,721,375توليديقرصمولتي ويتامين ويژهاسوه22

244,620612,582,000توليديقرصمولتي ويتامين زنان باردار وشيردهاسوه23

89,400352,593,600توليديقرص جوشان كلسيم ويتامين D3اسوه24

20,832,20035,015,940,993توليديقرص روكشدارمولتي ويتاميناسوه25

4,0009,880,000توليديقرصمولتي ويتامين زوج و فرداسوه26

902,4501,216,304,344توليديقرصال كارنيتيناسوه27

اسوه28
  ويتامين ث جويدني  طعم دار-

پرتقالي
3,515,0402,316,583,649توليديقرص

اسوه29
  ويتامين ث جويدني  طعم دار-

گيالس
1,124,220687,613,254توليديقرص

1,413,180835,381,122توليديقرص  ويتامين ث جويدني  طعم دار-انگوراسوه30

اسوه31
  ويتامين ث جويدني  طعم دار-

تمشك
1,174,140688,138,506توليديقرص

1,146,000651,410,181توليديقرص  ويتامين ث جويدني  طعم دار-كيوياسوه32

32,950,80021,344,854,195توليديقرص روكشدارمولتي ويتاميناسوه33

21,247,7009,083,217,690توليديقرص جويدنيويتامين ثاسوه34

300,3686,668,571,788توليديشربت مولتي ويتامينالحاوي35

318,3894,010,977,581توليديشربت زينك سولفاتالحاوي36



254,8068,108,024,780توليديشربتزينك گلوكوناتالحاوي37

127,4583,189,265,384توليديشربت زينك سولفاتالحاوي38

95,358,70049,383,553,221توليديقرصآهن + فوليك اسيدالحاوي39

30,296,80011,032,470,956توليديقرص فروس فوماراتالحاوي40

72,279,90086,660,100,936توليديكپسول مولتي ويتامين + مينرالالحاوي41

10,545,60020,311,155,768توليديكپسولآهن + فوليك اسيدالحاوي42

2,952,5002,196,807,625توليديكپسول زينك سولفاتالحاوي43

6,413,957138169196294توليديقطره مولتي ويتامينالحاوي44

5,510,170108442288420توليديقطره آ + دالحاوي45

721,71524,164,461,630توليديقطرهمولتي ويتامينالحاوي46

14,616535,262,889توليديقطرهمولتي ويتامين + رويالحاوي47

623,90319,030,194,918توليديقطره آ + دالحاوي48

26,0111,424,860,474توليديشربتمولتي ويتامين + زينكالحاوي49

24,784,50014,471,626,412توليديكپسول زينك سولفاتالحاوي50

814,600727,323,756توليديكپسولزينك گلوكوناتالحاوي51

356,7601,194,551,400توليديقرصمولتي ديلياكسون فارمد ايرانيان52

81,030723,597,900توليديقرصفورمناكسون فارمد ايرانيان53

186,7801,153,677,800توليديقرصفروكامپليتاكسون فارمد ايرانيان54

466,6896,838,618,505توليديمحلول خوراكيزينك سولفاتالبرز دارو55



295,2298,735,263,505توليديشربتزينكوويت بيالبرز دارو56

170,6208,521,174,016توليديمحلول خوراكيال - كارنيتالبرز دارو57

8,281,2004,885,908,000توليديقرصكلسيم - دالبرز دارو58

74,100311,664,600توليديساشهزينكوويت بيالبرز دارو59

75,670446,687,577توليديساشهال - كارنيتالبرز دارو60

445,4402,384,588,800بالككپسولمتابرن اي افاميدپارسينا دماوند61

1,562508,587,200بالكپودركراتين مونوهيدرات 325 گرماميدپارسينا دماوند62

1,169,5001,726,825,225توليديقرصبنفوتامين 100 م.گامين63

11,856,5005,279,453,340توليديقرصويتامين ب كمپلكسامين64

579,6001,026,587,520توليديقرصكلسيم - Dامين65

45,2021,334,363,040توليديقرصفروس فوماراتامين66

2,670,89447,317,616,670توليديقطرهفروس سولفاتامين67

3,694,6807,665,873,000توليديكپسولفروس سولفات + فوليك اسيدامين68

13,239,00013,727,699,000توليديكپسولهماتينيكامين69

1,762,93932,742,661,010توليديقطرهمولتي ويتامينامين70

354,8024,822,821,360توليديشربتمولتي ويتامينامين71

12,743,20015,000,937,760توليديكپسولمولتي ويتامين مينرالامين72

284,300944,825,562توليديقرصمولتي ويتامين ليديامين73

1,766,60230,123,681,350توليديقطرهويتامين A+Dامين74



26,842595,489,770توليديقطرهويتامين A+Dامين75

14,438,0003,648,880,000توليديقرصويتامين ب6امين76

52,8161,169,346,240توليديشربتزينك گلوكوناتامين77

94,800291,510,000توليديقرصاسپيروليناامين78

452,2802,355,625,000توليديكپسولاستيل منسامين79

1,955,500861,611,400توليديقرصفروس سولفات+فوليك اسيدامين80

35,645820,632,800توليديقطرهمولتي ويتامين+آهنامين81

8,862981,023,400توليديشربتپنتاويتن پالس زينك 120 سي سيامين82

20,4723,021,667,200توليديشربتپنتاويتن پالس زينك 200 سي سيامين83

9,269,6002,392,588,680توليديقرصفروس سولفاتامين84

3,424,2002,760,049,426توليديقرصكلسيم D3ايران هورمون85

2,079,6002,883,593,757توليديقرصكلسيم منيزيم روي ويتامين د3ايران هورمون86

2,846,300868,753,669توليديقرص ويتامين ب كمپلكسايران هورمون87

16,559,0004,594,828,466توليديقرص ويتامين ب 6-40 ميلي گرمايران هورمون88

3,053,1001,253,715,246توليديقرصويتامين اچايران هورمون89

655,9228,626,030,222توليديقطرهويتامين آ+د بهسا®بهسا90

27,341756,962,926توليديشربتب- كمپلكس بهسا®بهسا91

56,2341,946,090,038توليديشربتمولتي ويتامين بهسا®بهسا92

101,8351,621,111,365توليديقطرهويتامين ايي بهسا®بهسا93



603,2748,899,835,728توليديقطرهمولتي ويتامين بهسا®بهسا94

113,8571,970,181,528توليديقطرهفروس سولفات بهسا®بهسا95

436,57910,394,945,990توليديقطرهمولتي ويتامين +آهنتوليددارو96

436,57910,394,945,990توليديقطرهويتامين آ+دتوليددارو97

1,993,5501,631,601,062توليديقرصكلسيم - دتوليددارو98

513,650770,475,000توليديقرص كلسيم سيترات+ويتامينD3توليددارو99

1,651,35631,762,365,625توليديقطرهمولتي ويتامينتوليددارو100

1,623,850845,766,034توليديقرصكلسيم كربناتتوليددارو101

امگا 3-6-9 1200 ميلي گرميتهران دارو102
كپسول ژالتيني نرم 

( سافت ژل )
141,750728,348,355توليدي

400,3923,059,361,906بالككپسولپروبيوتيكتهران دارو103

27,112,15021,302,558,498توليديقرص روكشداركلسيم - دتهران دارو104

444,270952,885,105توليديكپسول پيوسته رهشآهن + فوليك اسيدتهران دارو105

1,090,0202,776,244,606توليديكپسول پيوسته رهشاهن+فوليك اسيد+رويتهران دارو106

امگا 3تهران دارو107
كپسول ژالتيني نرم 

( سافت ژل )
1,303,5003,145,267,290توليدي

ويتامين 100IU Eتهران دارو108
كپسول ژالتيني نرم 

( سافت ژل )
569,700916,419,420توليدي

ويتامين 400IU Eتهران دارو109
كپسول ژالتيني نرم 

( سافت ژل )
1,711,4504,129,626,163توليدي

598,300205,815,200توليديقرص كلسيم كربنات500جالينوس110

29,188,68014,425,771,730توليديقرص كلسيم / دجالينوس111

12,745,1003,264,020,110توليديقرص ويتامين ب 6جالينوس112



2,250,0603,855,102,800توليديقرصكلسيم-منيزم-زينك-ويتاميم Dجالينوس113

686,700372,878,100توليديقرص روكشدارزينك گلوكونات 15جالينوس114

615,100424,419,000توليديقرص روكشدارزينك گلوكونات 30جالينوس115

494,340773,230,150توليديكپسولزينك پالس 5جالينوس116

1,215,0001,779,975,000توليديقرصكلسيم سيترات+ويتامين دجالينوس117

785,3401,358,937,525توليديكپسولزينك پالس 10جالينوس118

709,0801,173,581,748توليديكپسولزينك پالس 15جالينوس119

2,132,8002,268,446,080توليديقرصمنيزيم اكسايد 250جالينوس120

4,688,30010,378,489,710توليديكپسولبيوتين 300جالينوس121

4,180,7001,910,199,600توليديقرص خط دارويتامين /d3/1000/d3جالينوس122

594,000294,030,000توليديقرص كلسيم / دجالينوس123

18,127,7506,235,946,000توليديقرصكلسيم كربنات 500جالينوس124

1,351,9206,035,421,520توليديقرص روكشدارسيستين ب 6جالينوس125

3,843,7009,340,191,000توليديكپسولال-آرژنين 500جالينوس126

3,517,80014,395,717,050توليديقرصال –آرژنين 1000جالينوس127

جالينوس128
منيزيم اكسايد 250 ميلي گرم ( 

قوطي )  قرص
869,200924,481,120توليديقرص

144,3912,451,681,218توليديشربت ب كمپلكسحكيم129

96,840273,512,959توليديقرص گلوكوزامين كندروئتين 400/500حكيم130

2,659,84157,137,429,483توليديقطره مولتي ويتامينحكيم131



2,772,9806,647,893,078توليديقرص جوشان كلسيم  با طعم پرتقال D3حكيم132

1,900,1907,285,506,898توليديقرص جوشان  كلسيم فورتحكيم133

4,845,78010,477,810,774توليديقرص جوشان  مولتي ويتامينحكيم134

7,833,24021,834,563,855توليديقرص جوشان ويتامين ث 500 با طعم پرتقالحكيم135

7,630,65023,378,011,006توليديقرص جوشان ويتامين ث 500 با طعم پرتقالحكيم136

594,500632,934,266توليديقرص روكشدارويتامين د3 2000حكيم137

1,767,6605,224,663,767توليد قرارداديقرص روكشدار آهنحكيم138

4,446,3002,793,742,972توليديقرص جويدنيويتامين ث250 (با طعم پرتقال)حكيم139

144,720280,865,919توليديقرص جوشانمولتي ويتامين اطفالحكيم140

ويتامين اي 400حكيم141
كپسول ژالتيني نرم 

( سافت ژل )
813,5002,208,993,456توليدي

ويتامين اي 400حكيم142
كپسول ژالتيني نرم 

( سافت ژل )
70,000199,134,600توليدي

122,6445,500,699,482توليديشربتمولتي ويتامينحكيم143

1,965,8001,072,866,056توليديقرص روكشدارويتامين د3 1000حكيم144

2,170,3605,520,527,696توليد قرارداديقرص جوشانويتامين ث 500 ميلي گرمداروسالمت فارمد145

2,879,2807,325,567,991توليد قرارداديقرص جوشانويتامين ث 500 ميلي گرمداروسالمت فارمد146

1,110,4505,612,624,804توليد قرارداديقرص جوشانويتامين ث 1000 ميلي گرمداروسالمت فارمد147

2,146,0405,458,667,344توليد قرارداديقرص جوشانكلسيم كربنات500 ميلي گرمداروسالمت فارمد148

444,9601,308,894,336توليد قرارداديقرص جوشانزينك +ويتامين ث 500 ميلي گرمداروسالمت فارمد149

149,0883,627,294,638توليديشربت مولتي ويتامينداروپخش150



979,22416,720,585,754توليديقطره فروس سولفاتداروپخش151

17,006,40022,428,362,779توليديكپسول مولتي ويتامين مينرالداروپخش152

120,591,70034,229,838,017توليديقرص فروس سولفاتداروپخش153

85,230,25064,179,183,727توليديقرص كلسيم ويتامين D3داروپخش154

3,194,4002,549,235,337توليديقرص ويتامين ايداروپخش155

17,533,5004,959,438,613توليديقرص ويتامين ب 6-40 ميلي گرمداروپخش156

11,106,7003,922,442,172توليديقرص ويتامين ب كمپلكسداروپخش157

10,524,0005,547,797,109توليديقرص ويتامين ثداروپخش158

روغن گل مغربيدانا159
كپسول ژالتيني نرم 

( سافت ژل )
2,879,9009,055,442,964توليدي

كونژوگيتد لينولئيك اسيددانا160
كپسول ژالتيني نرم 

( سافت ژل )
75,000307,125,000توليدي

زينك پالس + ب كمپلكسدانا161
كپسول ژالتيني نرم 

( سافت ژل )
6,431,40010,688,986,800توليدي

روغن كرچكدانا162
كپسول ژالتيني نرم 

( سافت ژل )
3,857,2006,134,876,600توليدي

كلسيم - د 3دانا163
كپسول ژالتيني نرم 

( سافت ژل )
2,051,5003,815,790,000توليدي

امگا 3دانا164
كپسول ژالتيني نرم 

( سافت ژل )
10,676,35030,182,041,450توليدي

روغن كبد ماهي 100دانا165
كپسول ژالتيني نرم 

( سافت ژل )
5,282,8003,338,729,600توليدي

روغن كبد ماهي 300دانا166
كپسول ژالتيني نرم 

( سافت ژل )
1,081,2601,287,780,660توليدي

دانا167
روغن ماهي تغليظ شده + 
E ويتامين + A ويتامين

كپسول ژالتيني نرم 
( سافت ژل )

363,750931,927,500توليدي

ويتامين اي 100دانا168
كپسول ژالتيني نرم 

( سافت ژل )
20,684,60018,616,140,000توليدي

ويتامين اي 200دانا169
كپسول ژالتيني نرم 

( سافت ژل )
17,019,99023,555,666,160توليدي



ويتامين اي 400دانا170
كپسول ژالتيني نرم 

( سافت ژل )
28,913,54070,086,420,960توليدي

امگا 9-6-3دانا171
كپسول ژالتيني نرم 

( سافت ژل )
1,376,2503,757,162,500توليدي

ب كمپلكسدانا172
كپسول ژالتيني نرم 

( سافت ژل )
882,4201,050,079,800توليدي

862,580,000توليديشربت ويتامينB1 +ويتامين B3+كافئيندنياي بهداشت173

1,509141,523,000توليديشربت مولتي ويتامين +كارنتيندنياي بهداشت174

دنياي بهداشت175
شربت  زينك  گلوكونات 5 ميلي 

گرمي-60 ميلي ليتر
24,062210,653,600توليديشربت

دنياي بهداشت176
  زينك  گلوكونات 10 ميلي گرمي-

60 ميلي ليتر
20,719190,449,600توليديشربت

دنياي بهداشت177
  زينك  گلوكونات 5 ميلي گرمي-

120 ميلي ليتر
50,023863,859,750توليديشربت

دنياي بهداشت178
  زينك  گلوكونات 10 ميلي گرمي-

120 ميلي ليتر
52,080950,092,000توليديشربت

دنياي بهداشت179
 زينك سولفات 10 ميلي گرمي-120 

ميلي ليتر
122,7042,023,138,200توليديشربت

دنياي بهداشت180
  زينك سولفات 10 ميلي گرمي-60 

ميلي ليتر
49,801522,362,400توليديشربت

دنياي بهداشت181
  زينك  سولفات 5 ميلي گرمي-60 

ميلي ليتر
110,628927,321,056توليديشربت

دنياي بهداشت182
 زينك سولفات 5 ميلي گرمي-120 

ميلي ليتر
158,6482,423,783,000توليديشربت

1,009,23512,945,818,790توليديقطرهفروس سولفاتدنياي بهداشت183

146,7773,112,789,160توليديقطره مولتي ويتامين وآهن(با طعم پرتقال)دنياي بهداشت184

1,036,46714,419,048,800توليديقطره ويتامين آ+ددنياي بهداشت185

دكتر عبيدي186
فروس گاليسين سولفات / اسيد 

فوليك
16,093,41058,885,790,000توليديكپسول

دكتر عبيدي187
فروس گاليسين سولفات 567.66 

ميلي گرم
9,134,52036,766,440,000توليديكپسول

مجتمع صنايع دينه 188
ايران

دیقرصكلسيم+د 10,143,1505,002,073,223تول



مجتمع صنايع دينه 189
ايران

دیقرصاسيد فوليك 227,50054,087,652تول

مجتمع صنايع دينه 190
ايران

دیقرص زينك 896,050396,293,027تول

مجتمع صنايع دينه 191
ايران

دیقرص كلسيم،منيزيم،زينك،د 1,715,8001,915,055,362تول

41,9053,669,663,350توليديشربتكلسيمراموفارمين192

120,0481,384,287,828توليديشربت ب كمپلكسراموفارمين193

9,559,5505,049,559,234توليديقرصكلسيم 500راموفارمين194

15,527,25010,931,631,077توليديقرصكلسيم - ديراموفارمين195

26,668,0007,793,130,570توليديقرصويتامين ب6راموفارمين196

117,5342,406,418,824توليديشربتزينك سولفاتراموفارمين197

286,080628,107,712توليديقرصمالتونين 3 ميلي گرمراموفارمين198

523,8203,312,899,590توليديسايرويتامين د3راموفارمين199

44,539,80012,072,958,188توليديقرصآهن + فوليك اسيدروزدارو200

68,664,10014,803,979,960توليديقرصفروس سولفاتروزدارو201

2,6402,629,440توليديپودرويتامين Cروزدارو202

1,428,6304,490,184,090توليديپودراو.آر.اسروزدارو203

6,609,6904,144,433,847توليديقرصكلسي پروز-درها204

2,813,5806,181,009,665توليديقرصكلسيم+منيزيم+روي+ويتامين D3رها205

1,192,6803,548,404,176توليديقرصمولتي ويتامين+مينرالرها206

224,760618,762,407توليديقرصمولتي ويتامين+مينرالرها207



45,542,9009,741,700,600توليديقرصفوليك اسيدرها208

1,228,800234,803,200توليديقرصفوليك اسيدرها209

2,152,1704,416,998,040توليديكپسولفروس سولفات+فوليك اسيدرها210

324,700845,518,800توليديقرصبيوتين 5 ميلي گرمرها211

ويتامين ب 12رها212
قرص باز شونده در 

دهان
339,250504,804,000توليدي

93,120277,142,192توليديقرصال - ليزينرها213

47,200175,584,000توليديقرصال - آرژينين 1000 ميلي گرمرها214

25,2102,063,312,450توليديشربتكلسيم+منيزيم+روي+ويتامين D3رها215

1,210,1501,090,127,323توليديقرصكلسيم- دسبحان دارو216

112,000356,600,000توليد قرارداديقرصبتاكاروتن 10000 واحدسپيدطب نيا217

33,720202,000,000توليد قرارداديكپسولكيتوزان 500 ميلي گرميسپيدطب نيا218

670,0003,533,000,000توليد قرارداديقرص جويدنيويتامين ب12سپيدطب نيا219

287,0001,510,000,000توليد قرارداديكپسولال-ارژنين500ميلي گرمسپيدطب نيا220

64,170846,500,000توليد قرارداديقرص جويدنيال-كارنتينسپيدطب نيا221

107,000333,500,000توليد قرارداديقرصمالتونينسپيدطب نيا222

1,250756,440,000توليديپودرپروتئين ايزوله اب پنيرستارگان نيك223

1,821904,765,000توليديپودركربو ويتستارگان نيك224

3,1871,956,979,000توليديپودرال گلوتامينستارگان نيك225

3,3671,485,882,000توليديپودركراتين منو هيدراتستارگان نيك226



2,0801,740,500,000توليديپودرگين ويتستارگان نيك227

377670,075,000توليديپودرمس ويتستارگان نيك228

4751,136,000توليديپودرام آر ويتستارگان نيك229

2,180597,700,000توليديپودرگين ويتستارگان نيك230

1,340345,720,000توليديپودركربو ويتستارگان نيك231

4,650632,400,000توليديپودركيد ويتستارگان نيك232

43286,400,000توليديپودركيد ويتستارگان نيك233

1,1041,050,456,000توليديپودرمس ويتستارگان نيك234

641298,065,000توليديپودرميلك اند اگستارگان نيك235

7891,640,300,000توليديپودرپروتئين ويستارگان نيك236

53206,700,000توليديپودرپروتئين ويستارگان نيك237

503466,197,000توليديپودرميلك اند اگستارگان نيك238

248,8801,381,284,000توليديكپسولفيدوپين آر ايكسسونا طب پارسه239

86,1001,351,770,000توليديكپسولرويال ژليسونا طب پارسه240

35,580164,379,600توليديكپسولويتاكلدسونا طب پارسه241

130,0801,161,614,400توليديكپسولني فلكس آر ايكسسونا طب پارسه242

139,440414,136,800توليديكپسولويتامين ث + زينكسونا طب پارسه243

162,270481,941,900توليديكپسولزينك +ويتامين هاسونا طب پارسه244

63,600118,302,360توليد قرارداديقرصويتامين آشاري245



78,900117,411,090توليد قرارداديقرصويتامين د3شاري246

63,690118,469,769توليد قرارداديقرصويتامين ايشاري247

63,600212,945,520توليد قرارداديقرصويتامين آ+ لوتئينشاري248

30,600102,454,920توليد قرارداديقرصويتامين آ+د3شاري249

96,720575,716,128توليد قرارداديقرصرويال ژلي+ جنسينگشاري250

1,849,9202972821440توليديقرصقرص زينك + ويتامين Cشفا دارو آريا251

16,666805967760توليديمحلول خوراكيشربت زينك + ويتامين Cشفا دارو آريا252

16,666867965280توليديمحلول خوراكيشربت زينك +فوليك اسيدشفا دارو آريا253

44,641,50024,106,410,000توليديقرصمولتي ويتامينشهردارو254

4,115,4002,098,854,000توليديقرص جويدنيويتامين ث 250 ميلي كرمشهردارو255

1,057,980770,495,880توليديقرصكلسيم - دشهردارو256

72,411,90018,465,034,500توليديقرصفروس سولفاتشهردارو257

3,213,3002,313,576,000توليديقرص جويدنيويتامين اي 100 واحدشهردارو258

7,518,8002,037,594,800توليديقرصآهن + فوليك اسيدشهردارو259

225,600214,320,000توليديقرص جويدنيويتامين اي 200 واحدشهردارو260

شهردارو261
گلوكزامين سولفات 500+كندروئيتين 

سولفات 400
1,194,5104,312,185,600توليديقرص

21,778,1003,190,491,650توليديقرصفوليك اسيد1شهردارو262

636,270625,665,500توليديقرص جويدنيويتامين ث 500 ميلي كرمشهردارو263

2,590,0204,100,001,660توليديقرصكلسيم سيترات (مگاكل)شهردارو264



2,424,9304,789,236,750توليديكپسولآهن + فوليك اسيدشهردارو265

797,5804,100,478,256توليديكپسولافتاويتشهردارو266

15889001,884,606,400توليديكپسولمولتي ويتامين + مينرالشهردارو267

639,420809,932,000توليديكپسولمولتي ويتامين + مينرالشهردارو268

16,815,80019,300,277,600توليديكپسولمولتي ويتامين + مينرالشهردارو269

183,8392,993,896,115توليديشربتمولتي ويتامينشهردارو270

59,310820,202,800توليديشربتفروس سولفاتشهردارو271

2,651,45352,024,550,760توليديشربتمولتي ويتامينشهردارو272

2,787,34848,922,169,500توليديشربتفروس سولفاتشهردارو273

994,63317,452,993,800توليديقطرهويتامين آ+دشهردارو274

3,976,02024,208,822,132توليديكپسولمولتي ويتامين مينرالطبيعت زنده275

6,838,50014,470,975,000توليديكپسول فروس سولفات+ فوليك اسيدفارابي276

816,480573,169,932توليديكپسول گلوكزآمين سولفات 500MGفارابي277

1,948,3801,157,802,096توليديقرصكلسيم-ديفارابي278

فارابي279
 گلوكزامين سولفات+ كندروئيتين 

900MGسولفات
427,680634,229,568توليديقرص

1,017,9602,589,309,726توليديقرصكلسيم، منيزيم، روي، ويتامين دي3فارابي280

18,358,50011,409,015,990توليديقرصكلسيم + ويتامين دفارماشيمي281

183753,911,008,500توليديپودراسليم لست 1 شكالتيكارن282

111082,364,282,260توليديپودراسليم لست 1 موزيكارن283



77961,659,355,212توليديپودراسليم لست 1 وانيليكارن284

75571,608,477,222توليديپودراسليم لست 1 توت فرنگيكارن285

55041,171,493,376توليديپودراسليم لست 1 طالبيكارن286

60611,384,574,840توليديپودرليپو اسليم شكالتيكارن287

4074930,668,634توليديپودرليپو اسليم موزيكارن288

2799639,403,560توليديپودرليپو اسليم توت فرنگيكارن289

1847421,928,680توليديپودرليپو اسليم سيبكارن290

2946683,793,114توليديپودرگليكو اسليم شكالتيكارن291

2198510,177,780توليديپودرگليكو اسليم موزيكارن292

1177273,193,470توليديپودرگليكو اسليم توت فرنگيكارن293

5288716,011,697,911توليديپودرانتراميل استاندارد موزيكارن294

4419213,379,260,576توليديپودرانتراميل استاندارد وانيليكارن295

67581,807,373,036توليديپودرانتراميل استاندارد موزيكارن296

3510,201,555توليديپودرانتراميل پروتئين باال توت فرنگيكارن297

418149,943,288توليديپودرانتراميل پروتئين باال موزيكارن298

325914011,784,235,455توليديقرصال كارنتين 500كارن299

351150025,686,037,250توليديقرصال كارنتين 1000كارن300

8732406,609,378,912توليديكپسولابستاپكارن301

كارن302
امگا 3 گلدن سيز كپسول 

سافت ژل 600م 60ع
دیسافت ژل 31500107,849,175تول



دیپودراسليم لست (1) ساشه سيبيكارن303 2389461,131,947تول

819,32412,592,190,556توليديقطرهويتامين آ+د3كيميدارو304

1,596,4005,841,642,664توليديقرصكلرالكيميدارو305

40,604,70011,187,104,580توليديقرص آهنماد306

167,368,90036,331,396,278توليديقرصآهن + فوليك اسيدماد307

639,600262,528,560توليديقرصآهن +ويتامين Cماد308

ماد309
آهن+اسيدفوليك+ويتامين 

B12 ويتامين+C
1,403,3401,105,107,615توليديقرص

450,180754,670,181توليديقرصآهن+ويتامينC+رويماد310

4,833,22485,889,264,400توليديقطرهقطره آهنماد311

1,598,650645,758,792توليديقرصكلسيم كربناتمينو312

27,236,72096,823,345,504توليديقرص جوشانكلسيم فورتمينو313

21,97082,354,545توليديقرص جوشانكلسيم- ويتامين ثمينو314

7,117,32015,105,444,102توليديقرص جوشانويتامين ثمينو315

7,262,26015,526,074,747توليديقرص جوشانويتامين ثمينو316

1,1402,109,000توليديكپسولويتامين Eمينو317

121,5052,510,257,665توليديشربتزينك گلوكوناتمينو318

365,220160,449,028توليديقرصزينكمينو319

7,162,5004,566,509,812توليديقرصكلسيم- دمينو320

102,300154,295,985توليديقرصكلسيم ، منيزيم ، زينك ، ويتامين د3مينو321



4,081,3509,104,852,685توليديكپسولامگا 3مينو322

2,365,8005,158,958,400توليديكپسولويتامين  Eمينو323

مينو324
زينك +ويتامينC+ ويتامين E 500م 

گ
161,020350,765,247توليديقرص جوشان

2,479,1501,772,628,739توليديكپسولويتامين 1000D3مينو325

29,7602,220,345,084توليديشربتكلسيم ، منيزيم ، زينك ، ويتامين د3مينو326

378,3601,786,010,544توليديقرص جوشانويتامين ثمينو327

953,0602,022,726,891توليديقرص جوشانمولتي ويتامينمينو328

1,089,5202,682,429,420توليديقرص جوشانزينك +ويتامينCمينو329

504,9001,478,044,260توليديكپسولكلسيم د -3مينو330

1,478,4945,499,999,910توليد قرارداديكپسولويتامين د3نانو حيات دارو331

83,697809,601,081توليديقرصموتي ويتامين مينرالنانو حيات دارو332

327,8402,439,129,600توليديقرصموتي ويتامين مينرالنانو حيات دارو333

1,842,90012,690,209,400بالكقرصآهن+ويتامين ثنيك اختر آريا334

520,5008,206,550,000بالكقرصاستئوفلكس پالسنيك اختر آريا335

57,240682,149,600بالكقرصوينترويتسنيك اختر آريا336

62,370617,463,000بالككپسولروغن گل مغربي 1300 ميلي گرمنيك اختر آريا337

49,380344,014,000بالكقرصوي - ويننيك اختر آريا338

16,20074,250,000بالككپسولفلكسيد اويل 1000 ميلي گرمنيك اختر آريا339

353,7303,527,867,200بالكقرصپرگنازوننيك اختر آريا340



3,630,0002,848,340,000بالكقرصمخمر آبجونيك اختر آريا341

1,063,8607,449,178,000بالكقرصويتامين دي 3نيك اختر آريا342

560,7903,084,345,000بالككپسولامگازوننيك اختر آريا343

918,8407,304,165,440بالكقرصليور كرنيك اختر آريا344

358,3802,890,932,000بالككپسولكربوسليمنيك اختر آريا345

201,6001,256,640,000بالككپسولچيتوسان كمپلكسنيك اختر آريا346

87,300914,205,600بالكقرصتين ويتالنيك اختر آريا347

174,8401,730,916,000بالكقرصاستئوفلكسنيك اختر آريا348

311,3703,653,408,000بالككپسولپروستاويتالنيك اختر آريا349

1,14015,466,000بالكقرصفم ايكسنيك اختر آريا350

10,410179,399,000بالككپسولرويال 3نيك اختر آريا351

11,970267,729,000بالككپسولآي ويت پالسنيك اختر آريا352

1,210,32015,443,683,200بالككپسولهيرويتنيك اختر آريا353

487,6204,455,221,400بالكقرصمنوويتالنيك اختر آريا354

242,4601,390,427,280بالكقرصزينكوويت سينيك اختر آريا355

1,353,3305,259,942,600بالكقرصكلمگزينكنيك اختر آريا356

39,240661,848,000بالككپسولهارت مكسنيك اختر آريا357

12,750289,850,000بالكقرصسكسوويتنيك اختر آريا358

52,590443,509,000بالككپسولكونرژينيك اختر آريا359



74,520983,664,000بالكقرصدي ويت پروبيونيك اختر آريا360

81,1201,070,784,000بالكقرصدي ويت اكتيونيك اختر آريا361

24,9474,207,735,649بالكقطرهبيبي ويتنيك اختر آريا362

كوآنزيم كيوتن 100 ميلي گرميواناداروگستر363
كپسول ژالتيني نرم 

( سافت ژل )
132,5402,103,851,600وارداتي

واناداروگستر364
 5اچ تي پي- كانادين

فيتوفارماسوتيكال
39,060736,281,000وارداتيكپسول

ويتامين ايواناداروگستر365
كپسول ژالتيني نرم 

( سافت ژل )
1,575,3004,688,355,350توليدي

امگا 9-6-3واناداروگستر366
كپسول ژالتيني نرم 

( سافت ژل )
374,8202,231,053,580توليدي

امگا 3واناداروگستر367
كپسول ژالتيني نرم 

( سافت ژل )
463,7401,328,421,875توليدي

88,4702,853,157,500توليديقرص زير زبانيمالتونينواناداروگستر368

2,439,72013,914,536,400توليديقرصكلسيم- منيزيم-زينك-ويتامين د 3واناداروگستر369

34,200153,900,000توليديقرصكلرالواناداروگستر370

3,936,9607,323,204,912توليديقرصكلسيم-دواناداروگستر371


