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  (SuperSlim) تقلبی کاهنده وزن ض کشنده ناشی از مصرف فرآوردهعوار

در ایران داراي مجوز توزیع و مصرف  Green Lean Body Capsuleیا  SuperSlimفرآورده تقلبی کاهنده وزن تحت عنوان 

                 د منجر به عوارض شدید و خطرناکی مانند سکته قلبی، سرطان، افسردگی ومصرف این فرآورده می توان. نمی باشد

  .افکار خودکشی گردد

تقلبـی و  گزارشـهایی مبنـی بـر عـوارض ناشـی از فـرآورده        ایـران  ADRکه مرکز  به اطالع همکاران محترم می رساند

Green Lean Bodyیـا   (SuperSlim)سوپراسـلیم   تحت عنوانغیرمجاز  Capsule    ایـن عـوارض،    .دریافـت نمـوده اسـت

  .مخاط دهان و گلو، سرفه هاي خشک و تعریق زیاد می باشد مشتمل بر درد قفسه سینه، خشکی شدید

این فرآورده تقلبی که به عنوان یک فرآورده گیاهی موثر در کاهش وزن معرفی شده است، داراي مجوز واردات نبـوده،  

از تجویز و مصرف فرآورده مذکور جـداً اجتنـاب    ضمن اینکه تأکید می گرددلذا . یجاد نمایدمی تواند عوارض کشنده اي را ا

  : شود، توجه همکاران محترم را به نکات زیر جلب می نماید

 (FDA)در فهرست فرآورده هایی قرار دارد کـه سـازمان غـذا و داروي آمریکـا      (SuperSlim)فرآورده سوپراسلیم - 1

، ترکیبـات فعـال   FDAبراساس بررسی هـاي  . اشی از مصرف آنها هشدار داده استنسبت به عوارض و خطرات ن

    ، )یـک داروي ضـد تشـنج   (، شامل سیبوترامین، ریمونابات، فنی تـوئین  کاهنده وزنفرآورده هاي این دارویی در 

                 یـد  ناو بومت) مشـکوك بـه ایجـاد سـرطان    ی و مـادة  محلول مـورد اسـتفاده در آزمایشـهاي شـیمیای    (فنل فتالئین 

مقادیر برخی از داروهاي موجود در این فرآورده ها، بسیار بیش از میزان مجـاز بـوده،   . بوده است )یک دیورتیک(

. سالمت مصرف کننده را تحت تأثیر قرار می دهد
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این فـرآورده  . اشدمی ببازار ایران  در (SuperSlim)غیرمجاز سوپراسلیم توزیع و عرضه شواهد موجود حاکی از - 2

به عنوان مکمل رژیمی معرفی شده، ادعا می شود که شامل ترکیبات گیاهی می باشد در حالی که شـامل ترکیبـات   

لذا فروش این فرآورده و سایر فرآورده هاي ذکر شده در . مضري است که روي برچسب فرآورده ذکر نشده است

.ی را براي مصرف کننده به همراه خواهد داشتغیرقانونی بوده، خطرات فراوان ،پیوست این اطالعیه

عوارض ناشی از فرآورده هاي تقلبی ذکر شده می تواند بسیار جدي و خطرناك باشد، به عنوان مثال سیبوترامین - 3

موجود در این فرآورده می تواند موجب افزایش فشار خون، تشنج، تاکیکاردي، تپش قلب و سکته قلبی شود؛ و یا 

.ست منجر به ابتال به افسردگی و ایجاد افکار خودکشی گرددریمونابات ممکن ا

ـ      ناین فرآورده هاي تقلبی می توا- 4 د و خطـر بـروز   نند با سایر داروهـاي مصـرفی توسـط بیمـاران، در تـداخل باش

.دنعوارض ناخواسته را افزایش ده

همچنـین  . ی شود از تجویز و مصرف فـرآورده هـاي فاقـد مجـوز وزارت بهداشـت اجتنـاب شـود       مؤکداً توصیه م- 5

خاطرنشان می سازد که صرفاً ادعاي وجود ترکیبات گیاهی یا طبیعی در یک فرآورده، دلیل بر بی خطر بـودن آن  

ی آنها مـورد  نیست و بایستی مستندات و اطالعات کافی در خصوص اجزاي موجود در فرآورده و عوارض احتمال

.بررسی قرار گیرد

  :به شرح زیر می باشد) FDAبراساس اطالعیه منتشره توسط (فهرست برخی از فرآورده هاي تقلبی کاهنده وزن - 6

3x Slimming Power  2 Day Diet  Fatloss Slimming
3 Day Diet  5x Imelda Perfect Slimming  Japan Lingzhi 24 Hours Diet  
7 Diet Day/Night Formula  8 Factor Diet  7 Day Herbal Slim  
GMP  Extrim Plus  999 Fitness Essence  
Miaozi Slim Capsules  Lida DaiDaihua  Imelda Perfect Slim  
Phyto Shape  Perfect Slim 5x  Perfect Slim  
Slim 3 in 1  Royal Slimming Formula  ProSlim Plus  
Somotrim  Slimtech  Slim Express 360  
Zhen de Shou  TripleSlim  Superslim
Slim Waistline  Starcaps  Venom Hyperdrive 3.0
Sliminate  Slim Up  Slim Waist Formula
Slim Express 4 in 1  2x Powerful Slimming  Slim Fast
Super Slimming  Super Fat Burner  Reduce Weihgt
Powerful Slim  Trim 2 Plus  Sana Plus
Perfect Slim Up  Slimming Formula  Waist Strength Formula
Slim 3 in 1 M18 Royal Diet  Slim 3 in 1 Slim Formula  Slim Burn
Natural Model  Slim 3 in 1 Extra Slim Formula  Slim 3 in 1 Extra Slim Waist Formula
Meizitang  Miaozi MeiMiaoQianZiJiaoNang   2 Day Diet Slim Advance
Imelda Fat Reducer  JM Fat Reducer  Meili
Fasting Diet  Extrim Plus 24 Hour Reburn  7 Days Diet
Body Shaping  Body Slimming  Cosmo Slim
3 Days Fit  BioEmagrecin  Body Creator
7 Diet  Eight Factor Diet  21 Double Slim

  

  

  داروها اخواستهن عوارض بررسی و ثبت مرکز

  پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت -دارو و غذا معاونت

 بـه   ارسـال  و زرد هـاي  فـرم  تکمیـل  طریـق  از را مراتب ،ییدارو اشتباه ای عارضه گونه هر مشاهده صورت در گردد می تقاضا محترم همکاران از
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