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“AzeSERT” MMC-nin Məhsulların, işlərin və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması üzrə orqanının
(Bakı ş. Sabunçu rayonu Ramiz Qəmbərov küçəsi ev18, m 31)
AKKREDİTASİYA SAHƏSİ

Sertifikatlaşdırılan məhsulların, xammalların, yarımfabrikatların və avadınlıqların,
Sıra
xidmətlərinin adı
1
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Kodu

3

1

-Bütün növ və tip elektrik avadanlıqları, elektrik maşınlar, elektrotexnik avadanlıqlar və
materiallar

27.11.1

-Bütün növ və tip elektrik aparatları və məişət təyinatlı cihazlar, sanitar-gigiyenik və sənaye
avadanlığı. Yüksək və az cərəyanlı mallar. Yüksək və aşağı gərginlikli elektrotexniki məhsullar

27.12.1
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-Bütün növ və tip rabitə və telekommunikasiya cihazları. Rəqəmli kommutasiya sistemlər və
abonent terminal qurğuları. Şanvari rabitə sistemləri baza stansiyaları üçün qurğular.
Rəqəmsal ötürmə sistemləri və rabitə kabelləri.
- Mühərriklər və elektrik stansiyalar, asinxron, addımlayan və kollektorlu mühərriklər, dizel və
benzin ilə çalışan elektrik aqreqatlar və elektrik stansiyalar üçün daxili yanma mühərriklər
-Bütün növ elektron sənayesi üçün avadanlıq və məhsullar

26.30.1
26.30.226.30.3

-Maşınqayırma, ümumi maşınqayırmada işlənilən, ağır, enerqetika, nəqliyyat, neft, kimya və
kənd təsərrüfatı bütün növ maşınqayırma məhsulları
-Tikinti, yol və kommunal maşınqayırma məhsulları. Bütün növ tikinti avadanlığı, maşın və
alətləri.
-Yanğın təhlükəsizliyi qurğuları, avadanlıqlar və məhsulları, bütün növ texniki vəsaitləri,
yanğın-qoruma siqnalizasiyası.
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- Bütün növ metal emalı avadanlığı və məhsulları
-Bütün növ və tip ağac emalı avadanlıqları və məhsulları.
-Bütün növ naqillər, kabellər və onların istehsalı üçün xammallar.
-Yüngül, metallurgiya, maşınqayırma, neft, kimya, tikinti və yeyinti sənayesi üçün texnoloji
avadanlıq və s.
-Meşə emalı və meşə sənayesi məhsulları və xammal.
-Hesablama texnikası, fərdi elektron hesablama maşınları, bütün növ (şəxsi kompyuterlər,
noutbuklar, printerlər və başqa bunlara uyğyn texnika)
- Bütün növ və tip ümumisənaye və xüsusi təyinatlı avtomatlaşdırma vasitələri və cihazlar.
- Bütün növ və tip ölçmə, laboratoriya cihazları və optik aparaturaları.
- Bütün növ və tip neft mədən və geoloji-kəşfiyyat avadanlıqları.
-Rels, qara yayma metal, profillər, sənaye təyinatlı metal məhsulları (naqil, lentlər, yaylar,
burazlar, elektrodlar, dəmir yol üçün bərkidici polad məhsulları və s.).
-Təzyiqaltında işləyən yükqaldırma qurğuları və avadanlıqlar.
-Sərnişin və yük liftləri, elevatorlar, eskalatorlar, yükqaldırıcı kranlar, bütün növ və tip
qaldırıcılar.
-Avtomobillərə texniki qulluq etməsi üçün nəzarət, diaqnostika, texnoloji avadanlıqlar,
diaqnostika ölçmə vasitələri.
-Kommunal və məişət ehtiyacı üçün yanacaqlar (böz kömür, antrasit, daş kömür) müxtəlif
markalı, tipli koks.
-Radiorabitə, radioyayım, televiziya, naqıl rabitəsi vasitələri, bütün növ və tip əsas və köməkçi
radiorabitə aparatları.
-Elektrik musiqi alətləri və bütün növ səslərin təkmilləşdirilməsi üçün əlaqədar qurğular
-Çilingər-yığma işləri üçün alətlər (almazlı, abraziv)
-Bütün növ və tip texnoloji lavazimat.
-Məişət əl və elektrik alətləri bütün növ və tip.
-Həyətyanı təsərrüfat üçün bütün növ və tip alət və inventarlar.
-Mülki, idman, ov üçün yivsiz lüləli xidməti silahlar, patronlar və silahlara konstruktiv oxşar
məmulatlar.
-Təsərrüfat təyinatlı bütün növ və tip məhsullar.
-Bütün növ və tip məişət cihazları.
-Təsərrüfat və xüsusi təyinatlı bütov növ tip qab-qacaq (yemək hazırlanması, süfrəni
düzəltmək, dekorasiya, bəzəmə və restoranlar üçün)
-Uşaqlar üçün şüşə qablar, uşaq yeməyi üçün butulka və bankalar.
-Qablama, qablaşdırma materialları, birdəfəlik qablar bütün növ.
-Cərrahiya materialları, sarğı vasitələri.
-Tibbi avadanlıq (o cümlədən diaqnostika) alətlər, lavazimatlar, qurğular, cihazlar, laboratoriya
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avadanlığı, ölçmə vasitələri və tibbi texnikası bütün növ və tip.

48
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-Cərrahiyada işlənən bütün növ və tip avadanlıqlar və qurğular.
-Uşaqlar üçün arabalar, xodunoklar, velosipedlar, uşaqlar üçün avtokürsülər, samokatlar,
maşınlar və başqa oyun-əyləncə qurğuları.
-Bütün növ yol nəqliyyat vasitələri və onlara aid ehtiyyət hissələri
-İdman trenajorları, uşaqlar və böyüklər üçün idman və aktiv dincəlmə üçün məhsullar, bütün
növ fitness zalları və övləri üçün peşəkar trenajorlar.
-Bütün növ sanitariya texnikası məhsulları.
-Qaz halında olan maye, bərk növ yanacaqla işləyən məişət və sənaye aparatları.
- Bütün növ tikinti, qermetizasiya və izolyasiya malları, qatqılar, üzləmə daşları və panelləri,
profillər və aksesuarlar.
-Bütün növ bəzəmə tikinti materialları.
-Bütün növ odadavamlı məhsullar.
-Kommunal-məişət və avtomobillərin istifadəsi üçün durulaşdırılmış yanacaq karbohidrogen
qazları. Qaz halında texniki və tibbi oksigen. Arqon, azot, karbon 2-i oksid qaz halında, duru
və qatqılar.
-Sənaye təyinatlı məhsul və məmulatlar, suyun axması üçün və qaz üçün bütün növ, tip
borular və fitinqlər.
-Bütün növ və tip neft, neftkimya, kimya və neft məhsulları.
-Bütün növ külçə və tökmələr.
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-Şüşə, şüşədən laminasiya olunmuş məhsullar, şüşə paketlər.
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-Polad burazlar və troslar.
-PVX-n, Al-n və başqa xəlitədən profillər, pəncərələr, qapılar və onlar üçün bütün növ qurğular
və tərkib hissələri.
-Yağdondurucu mayelər, antifriz.
-Diş protezləri və protezləmə elementləri. Əl-əyaq protezlərin hissələri. Ürək qapağı protezi,
qan damarları protezlər, ürək damar cərrahiyəsi üçün implantat və kardiostimulyatorlar bütün
növ, xəstəliyin mənbəyinin aradan qaldırılması üçün aparatura.
-Protez-ortopedik məmulatları və onlar üçün yarımfabrikatlar.
-Mexanikləşdirilmiş, batan, kəsici, zərbəli biz kənarlarla, sıxışdırıcı, çoxsəti təsirli (sıxıcı) zond
və mil ilə tədqiq edici tibbi alətlər.
-Tibbi alətlər dəsti, köməkçi alətlər, müxtəlif lavazimatlar, qurğular və işıq texnikası.
-Rezin, polimer, lateks və şüşədən tibbi məmulatları, tibbi yapışqan, dezinfeksiya vasitələri.
-Pasiyentlərin istifadəsində olan tibbi kabinetlərin və palataların elektrik avadanlığı.
-Stomatoloji, diş protez və otorinolarinqoloji avadanlıqlar.
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-İçtimai iaşə, bərbərxanalar, spa salonlar, camaşırxana və kimyəvi təmizləmə müəssisələri
üçün avadanlıqlar bütün növ avadanlıqlar.
-Tibbidə istifadə olunan test sistemləri, diaqnostikumlar, antigenlər.
-Qoruyucu eynəklər, linzalar (eynək üçün, gözün, görmə qabiliyyətinin korreksiyası üçün
kontakt linzalar). Linzalara qulluqetmə vasitələri. Qündən qoruma və düzəldici eynəklər.
Kütləvi istehsal olunmuş eynək çərçivələri.
-Eşitmə aparatları, aparatların təmizləməsi üçün gigiyenik vasitələr.
-Bütün növ və tip ştamplar və press-qəlıblər.
-Plastik kütlədən təsərrüfat və mədəni-məişət təyinatlı məhsullar.
-Mobil binalar, fəhlələr üçün köməkçi tikililər bütün növ.
-Zibildən emal olunan xammal və məhsullar.
-Yeyinti, tikinti, neft, neft-kimya, kimya, yuyucu, təmizləyicivə dezinfeksiya məmulatlarının
qablaşdırılması.
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-Sürtkü yağları (sənaye, mühərrik, elektroizolyasiya, transmissiya və s.) plastik sürtkülər,
bitumlar, aşqarlar.
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-Bütün növ kübrələr.
-Xüsusi qeyimlər, əl, əyağın fərdi qorunma vasitələri və onların hazırlanması üçün materiallar.
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-Fəhlələr, hərbçilər, kursantlar, məktəblilər üçün xüsusi qeyimlər və uniforma.
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-Lakboya məhsulları, həlledicilər, əlif yağı, astar vurulma, boya, şpaklyevka bütün növ.
-Elektron oyun avtomatları, videooyunlar və onlar üçün bütün növ qurğular.
-Şəxsi gigiyena və bütün növ qorunma vasitələri, məmulatları.
-Ağız boşluğu üçün gigiyenik vasitələr və məmulatlar.
-Oyuncaqlar . Bütün növ və tip uşaqların inkişafı üçün oyunlar.
-Polimerlərdən (polietilen, polipropilen, polivinilxlorid, poliuretan, polistirol və s.) məhsul və
məmulatlar. Plastik kütlə, kimyəvi iplik, kauçuk, lateks məhsul və məmulatlar.
-Rezintexnik və lateks məhsul və məmulatlar.
- Bütün növ və tip şin (təkər qurşağı).
-Məişət kimya məhsulları, sintetik yuyucu vasitələr, ətriyyat – kosmetika məhsulları
(tərəvətləndirici, yuyucu, təmizləyici və dezinfeksiya vasitələri) bütün növ.
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-Toxuculuq və yüngül sənaye məmulatları, kətan, parça, iplik, qeyritoxunma və ədədi
məmulatlar, trikotaj, tikiş və qalantereya məmulatları.
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-Kişi, qadın və uşaqlar üçün bütün növ və tip paltarlar.
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- Bütün növ corab və korset məmulatları.
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-Yatağ dəstləri və yatağa aid bütün növ ədyal, yorğan, balış və ş.
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-Xalça, xalça məmulatları və oxşar məhsullar.
-Ayaqqabılar, o cümlədən bütün növ xüsüsi ayaqqabılar.
-Təbii, süni dərilər və onlardan hazırlanan bütün növ məhsullar.
- Xəz və xəz məhsulları.
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-Pambıq, yun, ipək.
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-Uçaqların yedizdirilməsi üçün qablar, butulkalar, əmziklər və başqa analoji məmulatlar.
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-Reklam və mətbəə məmulatları, etiketlər və s. məhsulları.
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-Sellülozdan, ağac kütlədən, kağızdan, kombinasiya edilmiş materialdan, kartondan
məmulatlar.
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-Dəftərxana Lavazimatı, kitablar, dəftərlər, o cümlədən bütün növ oxşar məmulatlar.
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-Məişət həşəratlarına qarşı vasitələr, o cümlədən bütün finqisid və inseksid qurğular.
-Partlayıcı materiallar və onun əsasında hazırlanmış məmulatlar.
-Pirotexnika məmulatları.
-Yeyinti məhsulları, ərzaq üçün xammal və yemlər.
-Ət, ət məhsulları və konservləşdirilmiş ət.
-Quş əti, yumurtalar.
-Süd və süd məhsulları.
-Toyuq, quş və onlardan emal olunmuş məhsulları.
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- Balıq və dəniz məhsulları, onlardan emal olunmuş məhsulları.
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-Uşaqlar üçün bütün növ yeməklər (uşaq qidaları).
-Azyaşlı uşaqlar üçün süd əsaslı uşaq yeməkləri.
-Meyvətərəvəz məhsulları, meyvə-tərəvəzdən, qiləmeyvədən konservləşdirilmiş uşaq
yeməkləri.
-Taxil, yarmalar və onların emal olunmuş məhsulları.
-Şirələr, içkilər, nektarlar və konsentratlar.

110

- Cemlər, mürəbbələr, povidlolar, konfityurlar və şəkərlə sürtülmüş meyvə və qiləmeyvələr.

111

-Yağ-piy sənayesinin məhsulları: yağlar, piylər, marqarin, kombinə edilmiş yağlar, mayonez,
spred və ərinmiş qatqılar.
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-Meyvə, giləmeyvə, göbələk, tərəvəz, kartof, təzədondurulmuş və emal olunmuş məhsullar.
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-Kənd təsərrüfar məhsulları.
-Yeyinti konservantları, yeyinti tamlı ədviyyatlar, yeyinti qida əlavələri, BAƏ, əcza, xuruş.
-Meyvə-tərəvəz, giləmeyvə konservları.
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-Un, makaron, çörək və çörəkbişirmə məmulatları.
-Çay, kofe, kakao və s. içkilər.
-Xörək və yodlaşdırılmış duzlar.
-Qənnadı məmulatlar və şəkər sənayesi məhsulları, arıçılıq təsərrüfatı məhsulu.
-Alkoqolsuz içkilər, zəif alkoqollu içkilər, mineral sular.
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-Şərabçılıq sənayesinin məhsulu: şərab, arağ, konyak, likyor, spirt, şampan, pivə və s.
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-Bütün növ şokoladlar, şokoladlı konfetlər, şokoladlı pastalar, südlü və şirələnmiş konfetləri.
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-Konfetlər, kremlər, pasta, halva, marmelad, zefir, karamel.
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-Karamel konfetlər (nabat, içi doldurulma, şirləmə). Şəkərli qənnadı məmulatlar: karamel, iris
və s.
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-Bütün növ sirkələr.
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-Tütün və tütün məmulatları.
-Tutumlara, butulkalara doldurulmuş içməli su, mərkəzi və yerli sistemlərdə təsərrüfat və
içməli su təchizatı, içkilərin hazırlanması üçün su.
-Distillə edilmiş su.
-Məişət xidmətlərinin, o cümlədən bərbərxana (saçın kəsilməsi, düzəldilmə, manikür və
pedikür) xidmətlərinin sertifikatlaşdırılması.
-Kulinariya və qənnadı məhsullarının, pərakəndə ticarət xidmətinin sertifikatlaşdırılması.
-İctimai iaşə xidmətinin sertifikatlaşdırılması (restoranlarda, kafelərdə, yeməxanalarda,
çayxanalarda, bar və kafeteriyalarda, şadlıq evlərində, mərasim evlərində) kulinariya və
qənnadı məhsulların hazırlanması və digər oxşar xidmət göstərən müəssisələrdə göstərilən
xidmətlər.
-Ümumtəhsil və məktəbəqədər təhsil müəssisələrində (bagça və körpələr evi) xidmətlərin
sertifikatlaşdırılması.
-Elektrik məişət və qaz avadanlıqlarının, radioelektron aparatlar, informasiya
texnologiyalarının və elektrik maşın və cihazların quraşdırılması, təmiri və servisi üzrə
xidmətlərin sertifikatlaşdırılması.
-Turizm, o cümlədən turizm operatorları, turizm agentləri, ekskursiya, mehmanxana və ona
oxşar yerləşdirmə vasitələri, həmçinin ixtisaslaşdırılmış və fərdi yerləşdirmə vasitələri
xidmətlərinin sertifikatlaşdırılması.
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135

-Sanatoriyaların, müalicə və sağlamlıq mərkəzlərinin, pansionatlar və ovçu evlərinin
sertifikatlaşdırılması

136

-Nəqliyyət vasitələrinə, maşın və avadanlıqlara texniki xidmətin və təmirin
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139
140
141
142
143

sertifikatlaşdırılması.
-İdman və bədən tərbiyəsi sahəsində xidmətlərin sertifikatlaşdırılması.
-Müxtəlif sahələr üzrə məmulatların və avadanlıqların işə və təmirə yararlığına dair texniki
ekspertiza xidmətlərinin sertifikatlaşdırılması.
-Mənzil - kommunal xidmətlərinin sertifikatlaşdırılması.
-Poliqrafiya xidmətlərinin sertifikatlaşdırılması.
-Rabitə xidmətlərinin sertifikatlaşdırılması.
-Mədəniyyət müəssisələri tərəfindən göstərilən xidmətlərin sertifikatlaşdırılması.
-Bank xidmətlərinin sertifikatlaşdırılması.

144

-Tikinti və digər istehsalat iş və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması.

145
146
147
148

-Mebellərin istehsalı, quraşdırılması və təmiri xidmətlərinin sertifikatlaşdırılması.
-Kimyəvi təmizləmə, boyama və camaşırxana xidmətlərinin sertifikatlaşdırılması.
-Binaların və obyektlərin təmizləmə xidmətlərinin sertifikatlaşdırılması.
-Foto xidmətlərinin sertifikatlaşdırılması.
-Geyim, avtomobillərin və mebellərin üzlük və pərdələrin tikişi xidmətlərinin
sertifikatlaşdırılması.
-Məişət xidmətlərinin, o cümlədən (kosmetoloji, SPA salon) xidmətlərinin sertifikatlaşdırılması.

137
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149
150
151

-Ali və orta təhsil müəssisələrinə hazırlıq, xarici dil, mühasibatlıq, kompüter kursları
xidmətlərinin sertifikatlaşdırılması.

152

-Nəqliyyat vasitələrinin və müxtəlif növ avadanlıqların icarə xidmətlərinin sertifikatlaşdırılması.

153

-Neft-mədən avadanlıqların icarəsi xidmətlərinin sertifikatlaşdırılması.

154
155
156

-Əhaliyə xidmət göstərən avtomobillər (taksilər və ictimai nəqliyyət) xidmətlərinin
sertifikatlaşdırılması.
-Masaj, hamam, sauna, üzgüçülük hovuzları, trenajor salonları xidmətlərinin
sertifikatlaşdırılması.
Məişət xidmətlərinin, o cümlədən:1. Kosmetoloji 2. Fitnes: SPA salon, masaj, sauna, hamam,
üzgüçülük hovuzları, trenajor salonları xidmətlərinin sertifikatlaşdırılması

157

1. Ali və orta təhsil müəssisələrinə hazırlıq 2.Xarici dil 3.Mühasibatlıq, kompüter kursları
xidmətlərinin sertifikatlaşdırılması

158

1. Hüquq2. Mühafizə3. Konsaltinq 4. Audit xidmətlərinin sertifikatlaşdırılması

159
160

Müxtəlif növ əyləncə mərkəzləri xidmətlərinin sertifikatlaşdırılması
SAM əsasında şampunlar və digər gigeynik yuyucu vasitələr:krem-sabun, bədən üçün

93.13.10.00
84.12.13
58.11.1 58.19.1
61.91.1
90.01.1 85.52.1
64.11.1
41.00.10 41.00
41.00.40
95.24.1 95.24.10.00
96.01.1
81.21.1
74.20.23.00
95.29.11.00
96.02.1
84.12.11.00
85.59.11.00
85.59.12.00
77.1
77.39

49.32.11.00
81.2
86.90.19.40
93.13.10.00
84.12.11.00
85.59.11.00
85.59.12.00
69.10.1 69.10.17.00
96.20.10.00
93.21.10.00
20.42.16.30
7

yuyucu vasitələr, üza üçün təmizləyici vasitələr, vanna üçün köpük, şampun. Duru sabun.
161. Maye şəkilli kosmetik vasitələr: üzün dərisinə, bədənə, saçlara qulluq vasuitələri.
Rəngləyici vasitələr:Kreemşəkilli boyalar, Saçların rəngini zəifləşdirən vasitələr, Çalar verən
162
şampunlar, Basma, Xına və s.
163 Kosmetik gellər; saç, kiprik, qaş, üz, bədən üçün qulluq vasitələri və s.
164 Təraş üçün vasitələr: Krem, gel, yağ, bərk sabun və s.
Üz, saç, dırnaq və bədən üçün qulluq vasitələri, Qz, saç , dırnaq və bədən üçün qulluq üçün
vasitələr. Kremlər, emulsiyalar, qaymaqlar, süd, serum, skrablar, qidalandırıcı, təmizləyici,
nəmləndirici, vulkanik və s. maskalar, vulkanik-gil, gündə qalarma üçün vasitələr,
165
fotoqoruyucu vasitələr, ağardıcı-vasitələr, dərini müdafiəedici kosmetik preaparatlar, təraşdan
sonra kremlər, depilsiya üçün mum, yaxalayıcı balzamlar, kondisonlerlər,kəpəyə qarşı
vasitələr, çalar verən balzamlar, repelentlər və s.
Kosmetik yağlar: üzün dərisinə, bədənə və saçlara qulluq vasitələri, vanna qəbulu üçün
166
yağlar, aromotizatorlar, naftalan yağı və s.
167 Dişlər üçün təmizləyici toz
168 Sabun: Əl-üz sabunu, ətirli sabun, təsərüffat sabunu
Tərə qarşı dezodrantlar və başqa vasitələr: dezodranat-karandaş, krem, gelşəklində və s.
169
olan dezodarantlar
170

171
172

173

Aerozol qablaşdırılmalarda olan kosmetik məhsullar:Üzün, bədənin dərisi və və saçların
qulluğu üçün vasitələr (köpüklər, musslar, yağlar, gellər, kremlər.) təraş üçün vasitələr,
repelentlər və s.
Dırnaqlar üçün boya və qulluq vasitələri:Manikür lakları, emallar, pastalar:Yağlar,
bərkidicilər:Lakı silmək üçün mayelər, həlledicilər və s.
Yağ və ya emulsiya əsasında hazırlanmış dekorativ kosmetika kosmetika məhsulları:
Dodaqlar üçün vasitələr (pomada, parıltı, karandaş və s. ) Göz makiyajı üçün vasitələr (tenlər,
karandaşlar, tuşlar və s. ) Makiyaj üçün pudra və rumyana, saç üçün makiyaj vasitələri və s.
Toz və kompakt şəkildə olan dekorativ kosmetik və gigeynik kosmetika məshulları:Göz
makiyajı üçün vasitələr:Makiyaj üçün pudra və rimyana:Bədənə qulluq üçün toz (talk), etnik
skrab və s.
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Maye kosmetik məhsullar; Ətirlər, Odekolonlar:Tualet və ətirli sular və s.

175

Mum əsaslı dekorativ kosmetika: Dodaq pomadaları,dodaqlar üçün parıltıcı və balzamlar,
tenlər, karandaşlar, rumyanalar, qrim üçün vasitələr və s.

176

Efir yağları, ətirli maddələr və s.

20.42.15.00

177

Məişət kimyası məhsulları:Qab yumaq üçün vasitələr, şüşə təmizləyiciləri, ağardıcılar, yuyucu
vasitələr, ləkə aparan vasitələr, avtomobillərə qulluq üçün təmizləyici və yuyucu vasitələr,

20.41.32.00
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178
179
180
181
182
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aromotizatorlar
Məişət Kimyası məhsulları: Sintetik tozşəkilli təçizləyicilər və s.
Aerozol qablaşdırmada məişət kimyası məhsulları: ətirləyici vasitələr, repelentlər və s.
Uşaq bezləri
Gigeynik qadın bezləri
Məişət və sanitar-gigeynik təyinatlı kağız vasitələri:Tualet kağızı, hər növ quru salfetlər
(kosmetik, stolüstü, servis və s. ) hər növ nəm salfetlər (kosmetik, gigeynik, kosmetik,
təravətləndirici, təmizləyici, körpə və üşaq üçün nəzərdə tutulmuş salfetlər), dəsmallar (üz,
bədən, mətbəx və s. ) əl-üz dəsmalları, süfrələr. və s.
Nəm təraş sistemləri
Diş fırçaları
Diş pastası
Ağız boşluğun qulluğu üçün vasitələr:eleksirlər, balzamlar, yaxalayıcılar və s.
Ağız boşluğun gigyenası üçün vasitələr: floslar, irriqatorlar, elektrik diş fırçaları, diş
ağardıcıları, diş çöpləri, protezlərin təmizlənməsi üçün vasitələr, ağız boşluğu üçün
dezodorantlar

20.41.32.00
20.41.41.00
17.22.12.30
17.22.12.30
12/17/2020

20.42.19.00
32.91.12.00
20.42.18.00
20.42.18.00
20.42.18.00

9

