
Sayı 11 – Mayıs 2021

BAYFAR      - Bültene

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 
04.05.2021 tarihinde yayımlanan ve 20.04.2021 tarihli güncellenen “Türk Gıda 
Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Hakkında 
Kılavuz” güncellenmiştir.

İlgili kılavuza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

TİTCK tarafından ‘’Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları 
Hakkındaki Yönetmeliği’’ nin güncellenmesi çalışmaları kapsamında 11.09.2020 
tarihinde “Sağlık Beyanı İle Satışa Sunulan Ürünler Hakkında Yönetmelik Taslağı” 
görüşe sunulmuş ve TİTCK ‘ya iletilen görüşler doğrultusunda taslak Yönetmelik-
te değişiklikler yapılmıştır.  Bu doğrultuda revize edilen taslak Yönetmelik ikinci 
kez görüşe açılmıştır. 

İlgili bilgilendirmedeki üst  yazı ,yönetmelik taslağı ve görüş değerlendirme for-
mu ekte bilgilerinize sunulmaktadır

Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından 2021 yılı birinci üç aylık dönem 
(Ocak-Şubat-Mart) toplamında kozmetik ürünler piyasa gözetim ve denetim faa-
liyetleri sonucunda teknik düzenlemeye aykırı ve güvensiz ürünler hakkında bilgi 
paylaşılmıştır.

İlgili bilgilendirmeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA ETİKETLEME VE TÜKETİCİLER
BİLGİLENDİRME YÖNETMELİĞİ HAKKINDA KILAVUZ
GÜNCELLEMESİ (04.05.2021)

SAĞLIK BEYANI İLE SATIŞA SUNULAN ÜRÜNLER HAKKINDAKİ 
YÖNETMELİK TASLAĞI (11.05.2021)

KOZMETİK ÜRÜNLER 2021 YILI BİRİNCİ ÇEYREK VERİLERİ 
(03.05.2021)

Link

Link

titck.gov.tr

titck.gov.tr

tarim.gov.tr

https://www.kisa.link/OSzX
https://www.kisa.link/OSzZ
https://www.kisa.link/OkHR
https://goo.gl/LFfJKf
https://goo.gl/LFfJKf
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Link

TİTCK Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı’na analiz başvuru-
larında numune kabul kriterleri prosedürleri yayınlanmıştır.  
  
İlgili bildiriye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından 2021 yılı birinci üç aylık dönem-
de insan vücuduna doğrudan temas eden tip-1 (el dezenfektanları, antibakteri-
yel sıvı sabunlar vb.) ve tip-19 (sinek kovucular vb.) biyosidal ürünlerin piyasa 
gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda teknik düzenlemeye aykırı olduğu 
tespit edilen ürünler hakkında bilgi paylaşılmıştır.

İlgili bilgilendirmeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 01.09.2020 tarihli ve RD/2020/9/2 Sayılı, TİTCK sitesinde yayımlanan Okunabil-
irlik Testi Hakkında Duyuruda belirtilen; ruhsat başvurusunda bulunulacak ve/
veya ruhsatlandırma süreci devam eden beşerî tıbbi ürünler için Okunabilirlik 
Testlerinin sunumu ile ilgili başvuru tarihi 31.08.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

İlgili duyuruya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.    

31.05.2017 tarihli E.1941 sayılı Olura göre TİTCK tarafından daha önce ruhsat-
name verilmiş ancak söz konusu listede yer almayan ürünlerin bu listeye ilave 
edilmesi için yapılacak başvuruları için son tarih 29 Eylül 2017 olarak belirlen-
mişti. Ancak duyulan lüzum üzerine ilgili listeye ürün eklenmesine ilişkin belir-
lenen son tarih 01.03.2021 tarih ve E-24931227-000-3889 sayılı Makam Oluru 
ile 31 Ağustos 2021 olarak güncellenmiştir. 

 İlgili duyuruya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

ANALİZ BAŞVURULARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 
(05.04.2021)

BİYOSİDAL ÜRÜNLER 2021 YILI BİRİNCİ ÇEYREK VERİLERİ 
(30.04.2021)

OKUNABİLİRLİK TESTİ (25.03.2021)

RUHSAT BİLGİLERİNİ GÜNCELLEME- RUHSATLI ÜRÜNLER LİSTESİ 
(24.03.2021)

Link

Link

titck.gov.tr

titck.gov.tr

titck.gov.tr

titck.gov.tr

Link

https://www.kisa.link/OSA0
https://www.kisa.link/ORGM
https://www.kisa.link/ORGP
https://goo.gl/LFfJKf
https://goo.gl/LFfJKf
https://goo.gl/LFfJKf
https://goo.gl/LFfJKf
https://www.kisa.link/ORGU


TİTCK, Klinik Araştırmalar Daire Başkanlığı tarafından COVID-19 aşısı geliştiren 
araştırma gruplarına rehberlik sunmak üzere, COVID-19 aşı adaylarına ait klinik 
araştırma başvurularında sunulması gereken kalite verileri ve immünojenisite 
verilerine ilişkin hazırlanan açıklayıcı doküman paylaşılmıştır.   

İlgili duyuruya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

‘’Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Kapsamında 
Elektronik Bilimsel Toplantı ve Elektronik Ürün Tanıtım Toplantıları Başvuru 
Kılavuzu’’ yayınlanmıştır.

İlgili kılavuza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

Kozmetik Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkında hazırlanmış taslak metin, 
tebliğ ve görüş tablosu yayınlanmıştır.

İlgili duyuruya ve diğer bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

COVID-19 AŞI ADAYLARINA AİT KLİNİK ARAŞTIRMA BAŞVURUSU 
İÇİN GEREKLİLİKLER (16.03.2021)

BEŞERÎ TIBBİ ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİ HAKKINDA 
YÖNETMELİK (14.03.2021)

KOZMETİK ÜRÜNLER YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ TASLAK METNİ 
(12.03.2021)

titck.gov.tr

Link

Başvuruların doğru ve eksiksiz yapılmasının ve piyasaya güvenli biyosidal ürün 
arzının sağlanması adına TİTCK resmi web sayfasında “Biyosidal” faaliyet alanı 
tanımlanmıştır.

Biyosidal faaliyet alanı altında TİTCK görev ve sorumluluğunda olan biyosidal 
ürünlere yönelik tüm mevzuatlar, ruhsatlandırma süreçleri, eğitimler, risk değer-
lendirmesi, ruhsata esas analiz ve aktif maddelere ilişkin bilgiler ve ECHA (Avru-
pa Kimyasallar Ajansı) tarafından biyosidal ürünlere yönelik yayımlanan kılavu-
zların Türkçe versiyonları yayınlamıştır.

İlgili metinlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

TİTCK- BİYOSİDAL ÜRÜNLER (Ürün Tipi-1 ve Ürün Tipi-19) 
(19.03.2021)

titck.gov.tr

Link

1Link

Link
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https://goo.gl/LFfJKf
https://www.kisa.link/ORHi
https://goo.gl/LFfJKf
https://www.kisa.link/ORHj
https://www.kisa.link/ORGW
https://www.kisa.link/ORHa
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TİTCK, Kozmetik Ürünler Daire Başkanlığı tarafından Ürün Tipi-1 ve Ürün Tipi-19 
Biyosidal Ürün Analizleri Hakkında Talimat yayınlanmıştır.

İlgili talimata aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

ÜRÜN TİPİ-1 VE ÜRÜN TİPİ-19 BİYOSİDAL ÜRÜN ANALİZLERİ 
(09.03.2021)

titck.gov.tr

Link

Fiyat Değerlendirme Komisyonu’nda; Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına 
Dair Karar’ın 2 nci maddesinin ikinci fıkrası ve Geçici Maddesinin birinci fıkrası 
uyarınca 2021 yılı için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 (bir) 
Avro değeri 3,8155 TL’den 4,5786 TL’ye artırılmıştır. 

İlgili bilgilendirmeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz 

TİTCK Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Kozmetik Denetim Dairesi 
Başkanlığı tarafından 2020 yılında insan vücuduna doğrudan temas eden tip-1 
(el dezenfektanları, antibakteriyel sıvı sabunlar vb.) ve tip-19 (sinek kovucular 
vb.) biyosidal ürünlerin piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda teknik 
düzenlemeye aykırı ve güvensiz ürünler tespit edilmiştir.

İlgili duyuruya ve verilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

15/05/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Satış, 
Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanan “Tıbbi Cihaz Satış, 
Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz” bilgilendirme, 
tanıtım, reklam ve internetten satış ile ilgili hükümler eklenmek suretiyle gün-
cellenerek 11.02.2021 tarihli ve E-61749811-010.08-3730 sayılı Makam Oluru ile 
yürürlüğe girmiştir.

İlgili kılavuza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

TİCK – AVRO DEĞERİ (19.02.2021)

TİP-1 VE TİP-19 BİYOSİDAL ÜRÜNLERE İLİŞKİN 2020 YILI DENETİM 
VERİLERİ (17.02.2021)   

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ’NİN 
UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ (12.02.2021)

titck.gov.tr

titck.gov.tr

titck.gov.tr

Link

Link

Link

https://goo.gl/LFfJKf
https://www.kisa.link/ORHp
https://goo.gl/LFfJKf
https://goo.gl/LFfJKf
https://goo.gl/LFfJKf
https://www.kisa.link/ORRY
https://www.kisa.link/ORS0
https://www.kisa.link/ORS2
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03.02.2021 tarih ve E-24931227-020-3664 sayılı Makam Oluru ile son genel de-
netimi üzerinden 3 yıl süre geçmiş olan ve sertifika süreleri dolmuş beşeri tıbbi 
ürün üretim tesislerinin GMP sertifika sürelerinin geçerlilik süresi 31/12/2021 
tarihine kadar uzatılmıştır.

İlgili duyuruya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Yurt dışı GMP denetimleri ve sertifikasyon süreçleri hakkında pandemi süre-
cinde uygulanacak ek tedbirler yayınlanmıştır.

İlgili duyuruya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

TGK Gıda etiketleme ve tüketicileri bilgilendirme yönetmeliğinde değişiklik 
yapılmasına dair yönetmelik taslağı yayınlanmıştır.

İlgili yönetmelik taslağına ve görüş bildirim formuna aşağıdaki linkten
ulaşabilirsiniz.

Hâlihazırda “Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi 
Tebliği (Ürün Güvenliği Denetimi)”nin Ek-1/A, Ek-1/B ve Ek-1/C listelerinden 
ithalatı yapılacak tıbbi müstahzarlar/ürünler için, 04.01.2021 tarihinden itibar-
en 31.12.2020 tarih ve 31351 (4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
“Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün 
Güvenliği Denetimi:2021/20)”nin “Kontrol Belgesi, Ticaret Bakanlığı tarafından 
yayımlanan 2016/16 sayılı Genelge doğrultusunda  Tek Pencere Sistemi üzerin-
den e-belge olarak düzenlenebilir” hükmüne istinaden EBS’de İthalat Modülü 
altında yer alan İthalat İzin Başvuru Forumu’ndaki bilgilerin doğru ve eksiksiz 
doldurularak gerekli belgeler ile elektronik başvuru yapılması konusunda duyu-
ru yayınlanmıştır.

İlgili duyuruya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

YURT İÇİ ÜRETİM TESİSLERİ GMP SERTİFİKALARI HAKKINDA 
(08.02.2021)

YURT DIŞI GMP DENETİMLERİ VE SERTİFİKASYON 
SÜREÇLERİ (03.02.2021) 

TGK GIDA ETİKETLEME VE TÜKETİCİLERİ BİLGİLENDİRME
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 
(23.12.2020)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN ÜRÜNLERİN İTHALAT 
DENETİMİ TEBLİĞİ (05.01.2021)

Link

titck.gov.tr

titck.gov.tr

titck.gov.tr

Link

Link

Link

tarim.gov.tr

https://www.kisa.link/ORS3
https://goo.gl/LFfJKf
https://goo.gl/LFfJKf
https://goo.gl/LFfJKf
https://www.kisa.link/ORS4
https://www.kisa.link/ORS5
https://www.kisa.link/ORS6
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TİTCK Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler Başkan Yardımcısı Sayın Doç. Dr. 
Tolga KARAKAN ve Tıbbi Cihaz Onaylanmış Kuruluş ve Klinik Araştırmalar 

Dairesi Başkanı Sayın Dr. Asım HOCAOĞ-
LU’nun katılım sağladığı online toplantı 
gerçekleştirilmiştir.

Tıbbi cihaz satış, reklam ve tanıtım yönet-
meliği ve ilgili kılavuzu, Tıbbi cihaz kayıt 
başvuruları/ÜTS sistemi ve Tıbbi cihaz yö-
netmeliği hakkında konular ele alınmıştır.

TIBBİ CİHAZ VE KOZMETİK ÜRÜNLER DAİRE BAŞKANLIĞI 
TOPLANTISI’NA KATILIM SAĞLANMIŞTIR

titck.gov.tr

https://goo.gl/LFfJKf
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Link

LONZA’NIN ÜSTÜN PERFORMANS VEJETARYEN KAPSÜL
PORTFOLYÖSÜNÜ KEŞFEDIN!

RENKLENDİRİCİ GIDA KONSANTRELERİ İLE YENİLİKÇİ 
TEMİZ ETİKET YAKLAŞIMI
Lonza, gıda konsantreleri ile oluşturduğu Vcaps® Plus
clean-label food colored capsules portfolyönü genişletiyor! 

 • Gıda boyası değil,
renklendirici gıda!

• Renklendirici gıdalar için
E numarası kullanılmaz. 

• Vejetaryen ve Vegan
uyumluluğu!

• Markan ile fark yarat!

lonza.com

lonza.com

Bitkisel 
kapsüllerde   
yeni nesil üstün 
performans

Üstün kalite 
standardında 
bitkisel kapsül

Hedefte 
çözünmesi 
için tasarlandı

Daha doğal 
alternatif

HPMC

Jelleştirici ajan yok 

HPMC

Jelleştirici ajan

HPMC

Jelleştirici ajan

HPMC

Jelleştirici ajan

Likit ya da Toz 
dolum için 
uygun 

Likit ya da Toz 
dolum için 
uygun 

Likit ya da Toz 
dolum için 
uygun 

Toz 
dolum için 
uygun 

Neme 
duyarlı 
içerikler

Neme 
duyarlı 
içerikler

Aside duyarlı 
içerikler

Oksijene duyarlı 
içerikler

Hızlı çözünme 
performansı

Farmakope  
çözünme profiline 
uygun

Aside 
dayanıklılık

Hızlı çözünme 
performansı

https://www.kisa.link/ORS7


Üstün oksijen bariyer 
özelliği sayesinde 
hassas içeriklerinizi 
esmerleşme/renk 
değiştirme
reaksiyonundan 
korur!
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•

•
sürdürülebilir temiz etiket kapsüller,

•

•

ürünler içinürünler için
yenilikçi formyenilikçi form

®Plantcaps  kapsülleri

Numune
Talep

oksidasyonu engelleyen dozaj formu

Tel: +90 216 3804455   www.bayfar.com - info@bayfar.com
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Link

Eczacı Dergisi’nin 189. sayısın-
da Bayfar Medikal Ticaret ve 
Danışmanlık Ltd . Şti Genel 
Müdürü Abdullah UZUN ‘un 
“Kapsül” dozaj formları – Tüketi-
ci Sağlığı ve Beslenme Endüs-
trisinde Kapsül Dozaj Formları’’ 
konulu röportajı yayınlanmıştır. 
İlgili röportaja aşağıdaki linkten 
ulaşabilirsiniz.

Keyifli okumalar dileriz.

eczacidergisi.com.tr

12 MAYIS 2021

“Kapsül” dozaj formları

1- Tüketici Sağlığı & Beslenme – Tüketici Sağlığı ve 
Beslenme protföyünüzü açıklayabilir misiniz?

İster yeni ürünler formüle etmek isteyin, isterseniz mevcut bir ürün 
yelpazesini geliştirmek ya da yeni ürünleri daha hızlı pazara sunmak 
için doğru kapsüle sahibiz.

Geniş bir ürün yelpazesi ile yarı-bitmiş formdaki özel Licaps®        
çözümlerimiz, boş sert jelatin kapsüller, boş bitkisel kapsüller ve özel 
salınımlı kapsüller dahil olmak üzere, dünya çapındaki müşterilerimize 
en yüksek kalitede kapsül geliştirme ve tedarik konusunda küresel 
lideriz.

Sığır jelatini, balık jelatini, HPMC ve pullulan gibi farklı polimer tiple-
rine göre birçok çeşit boş kapsül sunmakla beraber farklı uygulamala-
ra yönelik geliştirdiğimiz Licaps®, DUOCAP® ve DRcapsTM gibi ürüne özel 
çözümlerimizi sunmaktayız.

- LİKİT DOLU KAPSÜL FORM ÇÖZÜMLER:
• LICAPS® Kapsül: Jelatin veya bitkisel sert kapsüller kullanı-

larak üretilen likit dolu kapsüllerdir. Gelişmiş biyoyararlanım, 
geciktirilmiş, tekli, ikili veya çoklu çözünme seçenekleriyle 
yenilikçi ve Temiz Etiket sunumlu ürünlerde tüketicilerin 
tercihidir.

• DUOCAP™ Kapsül: Yenilikçi “kapsül içinde kapsül” sistemi-
miz, hedefe özel çözünme olanaklarıyla midede, bağırsakta 
çözünme veya birleşik / çift salım için tasarlanmıştır. Birlikte 
kullanılamayan sinerjik etkili içeriklerin kombinasyonlarına izin 
verir. 

- EN GENİŞ BİTKİSEL KAPSÜL PORTFÖYÜ:
Bitkisel kapsül portföyümüz, koruyucu madde içermeyen, GDO’suz 

ve glutensiz vejetaryen ürünler talep eden tüketicilerin ihtiyaçlarını 
karşılamanıza yardımcı olur. Bitkisel kapsüllerimiz ısı ve neme karşı 
jelatin kapsüllere göre daha az hassas olup benzersiz formülasyon, 
stabilite ve değişik çözünme profilleri sağlayan spesifik özelliklere ve 
işlevsel faydalara sahiptir.

• VCAPS® PLUS Bitkisel Kapsül: Yüksek performanslı bitkisel 
kapsüller, hızlı çözünme performansları ve neme hassas 
içerikler için tercih edilmektedir.  Ayrıca yeni geliştirdiğimiz 
gıda konsantresi ile renklendirilmiş kapsüller Food Colored 
Capsules / White Opal® Temiz Etiket konseptindeki yenilikleri-
mizden biridir.

• DRCAPS ™ Asite Dayanıklı Bitkisel Kapsül: İçeriklerin gerektiği 
yere teslim edilmesi için çözünmesi optimize edilen aside da-
yanıklı kapsüllerdir. Hassas içeriklerin üretim ve raf ömrü bo-
yunca stabilitesinin korunmasında ve probiyotik, betaglukan 
ve B vitaminleri gibi mide asidine hassas içeriklerin bağırsakta 
çözünmesini sağlayarak ürün etkinliğini en üst düzeyde sağlar. 
C vitamini ve sarımsak gibi içerikler için ise tüketiciye üstün 
etkinlik yanısıra konfor sunar.

• PLANTCAPS® Bitkisel Kapsül: Mükemmel bir performansa 
sahip, doğal olarak fermente edilmiş “tapyoka pullulandan” 
yapılmış doğal kapsüldür. Oksidasyona karşı korur. Ağızda 
çözünen ürünler için yenilikçi form ürünler ve veganlar için 
cazip seçenektir. 

• VCAPS® Bitkisel Kapsül: En yaygın kullanılan bitkisel kapsül 
ürünümüzdür. Isı, nem ve neme duyarlı bileşenler ve bitkisel 
ekstreleri de dahil olmak üzere çeşitli formülasyonlarla üretici 
ve tüketici için yüksek verimlilik sağlar.

- CONI-SNAP® SERT JELATİN KAPSÜLLER
Dünyada en yaygın kullanılan ve çok yönlü jelatin kapsüllerdir. Pa-

tentli tasarımı sayesinde üretici ve tüketici için en verimli ve kullanışlı 
şekilde çok çeşitli boyutlarda üretilir. Renk ve baskı seçenekleriyle 
tamamen özelleştirilebilir. Global kalite standartlarımızı harfi harfine 
karşılayacak şekilde jelatinden yapılmaktadır. Yetkili jelatin tedarikçi-
lerimizi yılda iki kez denetimlerde 160’dan fazla parametre üzerinden 
değerlendiriyoruz. Her ülkedeki ilaç ve gıda regülasyonları ile tam 
uyumlu olarak dini ve kültürel hassasiyetlere özel tedarik gerçekleştir-
mekteyiz. 

- CONI-SNAP® SPRINKLE (AÇILABİLİR) KAPSÜLLER
Yeni nesil kolay açılabilen kapsüller tüketici odaklı olarak, yutma 

güçlüğü çekenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlan-
mıştır. Hem bitkisel hem de hayvansal olarak üretilebilen kapsülleri 
ister açıp, isterseniz yutarak kullanabilirsiniz.

2- Belirli bir sağlık ve beslenme takviyesi geliştirir-
ken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Hangi 
ürün için hangi dozaj formu seçmek doğrudur? 

Hedeflenen tüketici grubu, ürün profili, formülasyona özel gerek-
sinimler, yönetmelik gerekliliklerine ve pazar dinamiklerine göre ideal 
dozaj formunun belirlenmesine destek veriyoruz. 

Ayrıca ürünün en kısa zamanda ve uygun maliyetli bir şekilde 
pazara sunulmasına yardımcı olmaktayız.

ABDULLAH UZUN
Bayfar Medikal Ticaret ve 

Danışmanlık Ltd . Şti
Genel Müdürü

abdullahuzun@bayfar.com

Tüketici Sağlığı ve Beslenme Endüstrisinde Kapsül dozaj Formları 

18.03.2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen ‘’Sanal İnovasyon Günleri: Pandemide 
Takviyeler ve Ruh Sağlığı’’ konulu söyleşi program kaydı için aşağıdaki bağlantıyı takip ede-
bilirsiniz. 

Söyleşide ele alınan başlıca konular ve konuşmacılar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır. 

 • Bilime dayalı bileşenleri ve talep edilen dozaj formlarını
kullanarak pazara sunmaya hazır çözümlerle pazardaki büyüme
fırsatından nasıl hızlı bir şekilde yararlanabilirsiniz?
 • 2021 ve sonrasında gıda takviyeleri için yeni
“sahip olunması gereken” özellikler nelerdir?
 • Büyüyen ve genişleyen bir pazarda nasıl farklılaşırsınız?

Supplements and 
Mental Health in
the Pandemic

Programı izlemek için: Sunumu indirmek için:Link Link

https://www.kisa.link/OVOq
https://www.kisa.link/OVOl
https://www.kisa.link/ORS8
https://www.kisa.link/ORS9
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Link

Dytmagazin’in 2021 yılının ilk dergisi olan 25. 
sayısı ücretsiz ve açık erişim ile okuyuculara 
sunulmuştur.
60.ve 61. sayfalarda ‘’Eklem sağlığında yeni-
likler ile önde çıkma fırsatı sunan
UC-II® doğası değiştirilmemiş tip II kolajen’’ 
ve ‘’Ağızda dağılan ürünler için yenilikçi form 
Plantcaps ® kapsüller ile ilgili içeriklere 
ulaşabilirsiniz.
İlgili sayıya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Keyifli okumalar dileriz.

Bu yıl çevrimiçi olarak gerçekleştirilen CPhI Discover 2021 organizasyonunda ‘‘İlaç Etken Maddeler-
inin Potansiyeli Ortaya Çıkaran Katma Değerli Yardımcı Maddeler’’ konulu seminer kaydı için aşağı-
daki bağlantıyı takip edebilirsiniz.

Söyleşide ele alınan başlıca konular ve konuşmacılar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
 • Yardımcı maddelerin yeni ilaçların ve tüketici ürünlerinin üretilmesindeki rolü,
 • Yardımcı madde kalitesi ve formülasyon üzerindeki etkisine genel bakış,
 • İlaçların çözünürlüğü ve/veya çözünmesini iyileştirmek için katı oral dozaj formlarına eklenen 
yardımcı maddeler,
 • Yardımcı madde pazarındaki son gelişmeler, talepler ve eğilimler,
 • Küresel ölçekte gerçekleşen bazı çözümler, teknolojiler ve yasal değişikliklere örnekler.

             Konuşmacılar:
      • Lain MOORE, EXCIPACT asbl - Kurum Başkanı
      • Chris MORETON, FinnBrit Consulting – Şirket Ortağı
      • Julian LAMPS, LONZA- Ürün Müdürü

Link

dytmagazin.com

Programı izlemek için: Link

https://www.kisa.link/OVOK
https://www.kisa.link/OVOK
https://www.kisa.link/OVOT
https://www.kisa.link/OVP2
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Bayfar Medikal Tic. ve Dnşl. Ltd. Şti. Lonza Tüketici Sağlığı ve Beslenme Ürünlerinin
Türkiye resmi distribütörüdür.

Carnipure® 30 yılı aşan bir uzmanlık ile Lonza tarafından üretilen yüksek kaliteli 
L- karnitin markasıdır.
- Carnipure® Crystalline ( Pure L-Carnitine)
- Carnipure® Tartrate (% 32 L-Tartaric Acid & % 68 L-Carnitine)

Meratrim® Sphaeranthus indicus ve Garcinia mangostana bitki ekstrelerinin 
patentli karışımıdır. 

Kuzey Amerika Karaçam ağacından doğal yollarla elde edilen Arabinogalak-
tan biyopolimerinden üretilen ResistAid®, bağışıklık sistemini desteklemeye 
yardımcı olur. 

L-OptiZinc® üstün emilim ve biyoyararlanım özelliklerine sahip patentli bir 
L-Metionin ve Çinko kompleksidir.  Test edilen diğer çinko formlarına kıyasla 
daha üstün antioksidan ve hücre koruyucu özelliklere sahiptir. 

Lonza, Dünya’nın önde gelen tedarikçileri arasında, 40 yıllık deneyimi ile takviye 
edici ve fonksiyonel gıda, kişisel bakım, ilaç ve hayvan sağlığı ürünleri için farklı 
sınıflarda Niacin & Niacinamide sağlamaktadır...

Eklem sağlığı için klinik çalışmalar ile etkisi kanıtlanmış olan 
UC-ll®, toz halinde, denatüre olmamış (doğal) özel bir Tip II – Kolajen’dir.
Üstün üretim teknolojisi ile 40 mg olarak oldukça düşük günlük doz kullanımı 
sayesinde eklem sağlığı için Glucosamine & Chondroitin’den daha fazla yarar 
sağladığı klinik çalışmalar ile kanıtlanmıştır.

ZMA® yüksek biyoyararlanıma sahip Çinko, L-methionine sulfate (L-OptiZinc®), 
Zinc/Magnesium Aspartate and Vitamin B6 içeren bir anabolik mineral destek 
formülasyonudur. 
ZMA®, toplam ve serbest testosteron seviyesini, insülin benzeri büyüme fak-
törü-1 (IGF-1) ve kas gücünü arttırır.

7-Keto®, DHEA’nın (Dehidroepiandrosteron) doğal bir metabolitidir. Yaşlan-
manın etkilerini geciktirmede, yağ ve kilo vermede yardımcı olur. Klinik olarak 
çalışılmış ve U.S. patent ile tasdik edilmiştir.

carnipure.com

capsugel.com

capsugel.com

capsugel.com

capsugel.com

capsugel.com

capsugel.com

lonza.com
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https://www.kisa.link/OkHD
https://www.kisa.link/OkHF
https://www.kisa.link/OkHI
https://www.kisa.link/OkHJ
https://www.kisa.link/OkHK
https://www.kisa.link/OkHM
http://kisaltt.com/DVP0
https://www.kisa.link/OkHO
https://www.kisa.link/OkHG
https://www.kisa.link/OkHR
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Bayfar Medikal Ticaret ve Danışmanlık Ltd. Şti. 

Küçükbakkalköy, Kocaceviz Cd. No:11, 
34750,  Ataşehir / İstanbul – TÜRKİYE

Tel : 0216 380 44 55  - Faks : 0216 380 44 52
info@bayfar.com - www.bayfar.com 

https://www.kisa.link/OkHR

