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Получена по системата за бързо оповестяване информация от компетентните контролни
органи по лекарствата на територията на ЕС и трети страни, касаещи хранителни добавки,
съдържащи необявени на опаковките активни вещества:
Qingqings slimming capsules, без уточнен партиден номер и производител;
Start Up for Him 100% Booster capsules 608,5 mg., без уточнен партиден номер и с
производител Lab Start Up, 10 Cours le Rive, 1211 Geneve 3 Switzerland;
Ultimate V capsules 250 mg., без уточнен партиден номер и производител.
Съгласно уведомленията продуктите се предлагат като добавки към храните на растителна
основа, съдържащи необявени на опаковката вещества (Thiosildenafil, Homosildenafil,
Hydroxyhomosildenafil). Sibutramine, Tadalafil и Sildenafil влизат в състава на различни
лекарствени продукти.
Vigоrima capsules, Durazest capsules, Natural vital capsules, Maxidus capsulesq Arize
capsules, Viaplus capsules, Durafit capsules, Erektra capsules, Amorex cafe de hierbas
sobres, Natural power for men capsules, Revit up capsules, Passion power liqid.
Съгласно уведомленията продуктите се предлагат като добавки към храните на растителна
основа, съдържащи необявено на опаковката активно вещество и се разпространяват по
интернет и магазините за здравословна храна.
Langli capsules без уточнен партиден номер и производител;
Ya Buk capsules без уточнен партиден номер и производител;
Expelling Grease Slimming Abdomen capsules, без уточнен партиден номер, производител:
Guangzhou Guan Jian Biology technology development Co Ltd., China
Leisure 18 Slimming Orange Juise, sachet of powder, без уточнен партиден номер и
производител;
V12 Fruit Slimming, sachet of powder, без уточнен партиден номер, производител:
Amerikan Bulgari Pharmaceutikal Co., Ltd;
Fashion Slimming Milk Shake, sachet of powder без уточнен партиден номер и
производител;
Продуктите се предлагат като добавки на растителна основа, съдържащи необявени на
опаковката вещества: Sibutramin и химически аналози на Sibutramin.
VigRX capsules, без уточнен партиден номер, производител: Hong Kong Qilong Bio
Technology Co. Ltd;
Maxman Coffee sachet of brown powder, без уточнен партиден номер и производител;
MAXMAN tablets, без уточнен партиден номер и производител;
Street Overlord capsules, без уточнен партиден номер и производител;
Man King. Heart shaped pink tablet with a heart and arrow imprinted, без уточнен
партиден номер и производител;
Maxman ІІІ capsules, без уточнен партиден номер и производител, срок на годност до
10.2015г.
Продуктите се предлага като добавки на растителна основа, съдържащи необявени на
опаковката вещества Sildenafil и Tadalafil.
Viriya capsules без уточнен партиден номер, производителят не е уточнен (съгласно
вторичната опаковка производител е South Africa, Expectra 451 cc, t/a Indigo Trading, PO
Box 785100, Sandton, 2146, NAPPI Code: 709660-003);

Imbiza for men capsules без уточнен партиден номер, производителят не е уточнен
(съгласно вторичната опаковка производител е South Africa, Expectra 451 cc, t/a Indigo
Trading, PO Box 785100, Sandton, 2146, NAPPI Code: 709660-003);
Продуктите се предлага като добавки на растителна основа, съдържащи необявено на
опаковката вещество Hydroxythiohomosildenafil в количество приблизително 41 mg. за
дозова единица.
100% Natural Weight Loss Coffee powder, партиден номер 110505, производител.
Bioscience Academy of Brasilia, Brazil Sanofi Health Pharmaceutical CO, Ltd. Продуктът се
предлага като добавка на растителна основа, съдържаща необявено на опаковката
вещество Sibutramin приблизително 13 mg.- 16 mg. в саше.
Цитираните продукти са определени като І- ви клас от класификацията за риск.
1,3-диметиламиламин 4-метилхексан-2-а (DMAA), който съдържа растения и вещества с
висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с
тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина.
Regen Arouse Natural Female Enhancement capsule, партиден номер 130100
Съгласно уведомлението продукта се предлага като добавка към храните на растителна
основа, съдържаща необявено на опаковката вещество Tadalafil, което влиза в състава на
различни лекарствени продукти. Цитирания продукт е определене като І- ви клас от
класификацията за риск.
Mince Belle, Everlax, Ever Slim, Ever Slim Shake Mix Dietary Suplement Strawberry,
Ever Slim Shake Mix Dietary Supplement Chocolate, Perfect Men Dietary Supplement and
Herbal Drink Akai-man Mangosteen DietarySupplement – dosage form: Capsules and
Powders, производство на Healthly Labs Co. S. De R. L. De C. V., Obregon Alvaro Prol 961,
Col. Los Hoyos, Irapuato MX.
Съгласно уведомлението продуктите се предлагат като хранителни добавки, съдържащи
необявени на опаковката активни вещества Tadalafil или Sibutramine които влизат в
състава на различни лекарствени продукти.
Цитираните продукти са определени като І- ви клас от класификацията за риск.
Хранителна добавка „Ju Mei Ren Билкови капсули подпомагащи намаляването на
наднорменото тегло“, производител Тучан- Тиан фу / Хранителна идустрия, Китай със
съдържание на активно вещество Sibutramine, което влиза в състава на различни
лекарствени продукти.
От компетентния контролен орган по храните и лекарствата на САЩ, е постъпила
информация за продуктите Firminite capsules, Extra strenght instant hot rod capsules,
Libidron capsules, дистрибутирани от West Coast Nutritionals, Ltd, разпространявани за
продажба и по интернет. Съгласно уведомлението продуктите, съдържат необявено на
опаковката вещество Tadalafil.
От Ирландската агенция по лекарствата е постъпила информация за продукта Xiuzi
Slimming Capsules, който съдържа необявени на опаковката вещества Sibutramine, Nmonodesmethylsibutramine и Phenolphthalein, подлежащи на лекарско предписание.
Информация от компететния контролен орган по лекарствени продукти и храни на Канада
( Health Canada) относно следните продукти:
1) X-ROCK capsule, производство на XRock Industries, PO Box 120863, Ft. Lauderdaleq
FL33312, USA. Продукта съдържа необявени на опаковката активно вещество Sildenafil и
вешеството hydroxythiohomosildenafil, което представлява аналог на Sildenafil.
2) One For Her capsule, произведен в САЩ. Продукта съдържа необявено на опаковката
активно вещество Tadalafil.
3) KABOOM action strips, произведен в САЩ. Продукта съдържа необявени на
опаковката активни вещества Sildenafil и Tadalafil.

Информация от компетентния контролен орган по храните и лекарствата на САЩ, касаеща
хранителни добавки, съдържащи необявени на опаковката активни вещества в Rock 3 Oay
Pill For Men capsule и Z – Rock All Natural capsule.
Съгласно уведомлението продуктите, съдържат: PDE – 5 Sildenafil и PDE – 5
Hydroxythiohomosildenafil. Hydroxythiohomosildenafil е аналог на Sildenafil, подлежащи на
лекарско предписание.
Информация от Австралийския компетентен орган по лекарствата, касаеща хранителна
добавка на растителна основа, съдържаща необявени на опаковката активни вещества, в
продукта RAMLOSTAN FORTE capsules и производител SC Parapharm SRL, 335200 Brad.
Str. Dacilor, nr. 9, Jud. Hunedoara, Romanie, доставчик Ergo Naturalis Ltd., 22 Manor View,
Newbiggin-by-the-Sea, NE64 6HB, UK.
Съгласно уведомлението продукта, съдържа необявени на опаковката вещества Tadalafil 12,1
mg/капсула и Yohimbin 3,3 mg/капсула. Активното вещество Tadalafil влиза в състава на
лекарствени продукти.

