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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2021

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 4504/2021/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAVASCO
Địa chỉ: Số 10, ngõ 216, phố Hồng Mai, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội
Điện thoại: 0988618118                                   Fax: 
Email: navasco@gmail.com
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Uống đẹp da ETROGEN BEAUTY+;; 
do:  
Nhà máy sản xuất - Công ty cổ phần Dược phẩm Oshii
Địa chỉ: Lô CN 3.2 khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội, Việt Nam sản xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn nhà sản xuất số 01/2021/TCSP/OS-NAV, ngày 15 tháng 01 năm 2021 (có bản 
tiêu chuẩn sản phẩm đính kèm)
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

CỤC TRƯỞNG
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Nguyễn Thanh Phong
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 1/2021/0107499783-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAVASCO
      Địa chỉ: Số 10, ngõ 216, phố Hồng Mai, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố 
Hà Nội

Điện thoại: 0988618118 Fax: 

E-mail: navasco@gmail.com

Mã số doanh nghiệp: 0107499783
Số giấy chứng nhận GMP: 101/2019/ATTP-CNGMP
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: 21/11/2022/Cục an toàn thực phẩm - Bộ y tế cấp cho Nhà máy sản 
xuất - Công ty cổ phần Dược phẩm Oshii

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Uống đẹp da ETROGEN BEAUTY+
      2. Thành phần: 
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   Trong 2 viên có chứa:
   Collagen peptide : 500mg
   L- glutathione 50%: 200mg
   Vitamin C: 100mg
   L-cystine: 100mg
   72mg cao hỗn hợp tương đương nguyên liệu:
   (Sâm tố nữ (Pueraria mirifica): 250mg
   Macca: 150mg
   Nhau thai cừu: 100mg
   Đương quy: 60mg
   Hoa anh thảo: 40mg
   Sữa ong chúa: 40mg
   Tảo spirulina: 40mg
   Bạch thược: 40mg),
   Chiết xuất Lô hội : 60mg
   Chiết xuất Lựu đỏ: 40mg
   Chiết xuất Củ mài: 40mg
   Curcumin: 20mg
   Alpha lipoic acid : 4mcg
   Vitamin E: 40IU
   Phụ liệu: Gelatin, glycerin, dầu nành, sorbitol, sáp ong trắng, nipazil, nipazol, nước tinh khiết 
vừa đủ 02 viên nang mềm.

      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố

1  Collagen  mg/viên  250 ± 20%
2  Vitamin E  IU/viên  20 ± 20%
3  L- glutathione  mg/viên  50 ± 20%
4  Sâm tố nữ  Định tính  Dương tính
5  Lô hội  Định tính  Dương tính

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng được ghi trên nhãn của sản phẩm.
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
   - Chất liệu bao bì: Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng trong lọ PP/HDPE/PET/thủy tinh, vỉ 
PVC/Alu, Alu/Alu đảm bảo an toàn thực phẩm. 
   - Quy cách đóng gói:
    Vỉ 10 viên. Hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ
    Lọ 30 viên, 50 viên, 60 viên, 100 viên 
   Khối lượng trung bình viên: 1250mg ±7,5% 
   Dạng bào chế: Viên nang mềm
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   Nhà máy sản xuất - Công ty cổ phần Dược phẩm Oshii
   Địa chỉ: Lô CN 3.2 khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội, Việt Nam
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III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Tiêu chuẩn nhà sản xuất số 01/2021/TCSP/OS-NAV, ngày 15 tháng 01 năm 2021 (có bản tiêu 
chuẩn sản phẩm đính kèm)

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2021

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAVASCO

ATTP_CK_1_1

Nguyễn Quốc Phong

Ký bởi: CONG TY TNHH THUONG MAI NAVASCO

Thời gian ký: 14/05/2021 08:38:11



MA HO SO: 21.01.25.130454.DKCB


		Nguyen Thanh Phong
	2021-05-21T10:23:00+0700


		Cuc An toan thuc pham
	2021-05-21T10:53:07+0700




