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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 08 tháng 06 năm 2021

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 5130/2021/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: Công Ty TNHH CJ FOODS Việt Nam - Chi Nhánh Hiệp Phước
Địa chỉ: Lô EA 2-7, Khu công nghiệp Hiệp Phước (Giai đoạn 2), Xã Hiệp Phước, Huyện 
Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 02838282642                                   Fax: 
Email: huonggiang.nguyen3@cj.net
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Innerb Snow White;; do:  
Suheung Co., Ltd
Địa chỉ: 61 Osongsaengmyeong-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu, thành phố Cheongju, 
Chungcheongbuk-do, Korea South sản xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn nhà sản xuất số SH-PS ngày 01.03.2021 (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.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
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Đỗ Hữu Tuấn
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 2/2021/3502236798-002-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: Công Ty TNHH CJ FOODS Việt Nam - Chi Nhánh Hiệp Phước
      Địa chỉ: Lô EA 2-7, Khu công nghiệp Hiệp Phước (Giai đoạn 2), Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà 
Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 02838282642 Fax: 

E-mail: huonggiang.nguyen3@cj.net

Mã số doanh nghiệp: 3502236798-002
Số giấy chứng nhận GMP: 
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: /

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Innerb Snow White
      2. Thành phần: 
   Mỗi hai (2) viên nén (1000 mg) chứa:
   Chiết xuất lá cây bụi mật ong lên men (Cyclopia intermedia) [Nước lên men chiết xuất lá cây 
bụi mật ong {Nước tinh khiết, chiết xuất lá cây bụi mật ong cô đặc, dung dịch streptococcus 
thermophilus, đường lactose, Sữa bột nguyên kem}, dextrin] (chứa Hesperidin 0,68 mg) 400 mg, 
Vitamin C (axit L-Ascorbic) 100 mg, Chiết xuất nấm men L-glutathione 51 mg, elastin thủy phân 
11 mg, Niacin (Nicotiamid) 1 mg.
   Các thành phần khác: Lactose, Chất ổn định (Cellulose vi tinh thể, Cross-linked natri 
carboxymethyl cellulose, Hydroxypropyl methyl cellulose), Chất chống đông vón (Dioxyd silic 
vô định hình), Chất nhũ hóa (Magnesi sterat), Màu nhân tạo (Titan dioxyd), Chất nhũ hóa (Este 
của polyglycerol với các acid béo), đạm sữa cô đặc, củ dền đỏ.

      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  Hesperidin (Chiết xuất lá cây bụi mật ong lên men 
(Cyclopia intermedia)  mg/2 viên  0,68 ±20%

2  Vitamin C (axit L-Ascorbic)  mg/2 viên  100 ±20%

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   24 tháng kể từ ngày sản xuất; Số lô và Hạn sử dụng ghi trên bao bì (Năm.Tháng.Ngày)
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
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   -Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đựng trong chai thủy tinh. Bao bì sạch đảm bảo an toàn vệ 
sinh thực phẩm của Bộ Y Tế. 
   -Quy cách đóng gói: 28 g (56 viên x 500 mg), 35 g (70 viên x 500 mg) 
   -Khối lượng viên: 500 mg/ viên ± 7,5%
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   Suheung Co., Ltd
   Địa chỉ: 61 Osongsaengmyeong-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu, thành phố Cheongju, 
Chungcheongbuk-do, Korea South

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 SH-PS ngày 01.03.2021 (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./.

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2021

CÔNG TY TNHH CJ FOODS VIỆT NAM - CHI NHÁNH 
HIỆP PHƯỚC

ATTP_CK_1_1

PARK BUMJOON

Ký bởi: Cong Ty TNHH CJ FOODS Viet Nam - Chi Nhanh Hiep Phuoc

Thời gian ký: 01/06/2021 17:29:09
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