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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2020

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 4702/2020/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi
Địa chỉ: Lô B14- 3, 4 Đường N13, KCN Đông Nam, Xã Hòa Phú, Huyện Củ Chi, Thành
Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (028) 37351168
Fax:
Email: nhu.leuyen@cclpharma.com.vn
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrigen Naturale Immuno; do:
Vivatinell Ltd.
Địa chỉ: Unit 138, Bradley Hall Trading Estate, Bradley Lane, Wigan, WN6 0XQ,
Standish, Vương quốc Anh sản xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn cơ sở M-PF.47.1 ban hành ngày 02/09/2018
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

ATTP_CK_3_6

ATTP_CK_1_4

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: 3/2019/0310524194-DKCB
I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
Tên tổ chức, cá nhân: Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi
Địa chỉ: Lô B14- 3, 4 Đường N13, KCN Đông Nam, Xã Hòa Phú, Huyện Củ Chi, Thành Phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Fax:
Điện thoại: (028) 37351168
E-mail: nhu.leuyen@cclpharma.com.vn
Mã số doanh nghiệp: 0310524194
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 Nutrigen Naturale Immuno
2. Thành phần:
Chiết xuất cúc nhím (Echinacea sp.), Chiết xuất keo ong, Chiết xuất nụ tầm xuân (Rosa
Canina), Vitamin C (acid L-ascorbic), Beta glucan chiết xuất từ nấm men, Kẽm (Kẽm sulfat).
Phụ liệu: Nước khử ion, fructose (hoa quả), nước ép lựu cô đặc, chất điều chỉnh acid (Trinatri
citrate dihydrat, acid citric), hương lựu tự nhiên, chất làm dày (xanthan gum).
3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:
STT
1
2
3
4

Tên chỉ tiêu

Vitamin C
Kẽm
Beta 1,3/1,6 glucan
Định tính Echinacoside
4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:
3 năm kể từ ngày sản xuất
5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

Đơn vị tính
mg/ 5 mL
mg/ 5 mL
mg/ 5 mL
-

Mức công bố
50 ± 20%
2,5 ± 20%
≥ 40
Dương tính

Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng trong lọ PET hoặc lọ thuỷ tinh, đựng trong hộp giấy,
kèm theo cốc chia liều.
Quy cách đóng gói: Lọ 150mL
6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
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Vivatinell Ltd.
Địa chỉ: Unit 138, Bradley Hall Trading Estate, Bradley Lane, Wigan, WN6 0XQ, Standish,
Vương quốc Anh
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 cơ sở M-PF.47.1 ban hành ngày 02/09/2018
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 19 tháng 05 năm 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AM VI
ATTP_CK_1_1

AMIN MUHAMMAD JAUDAT
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Nhãn phụ
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

NUTRIGEN NATURALE IMMUNO
Thành phần: Chiết xuất cúc nhím (Echinacea sp.), Chiết xuất keo ong, Chiết xuất nụ tầm xuân
(Rosa Canina), Vitamin C (acid L-ascorbic), Beta glucan chiết xuất từ nấm men, Kẽm (Kẽm sulfat).
Phụ liệu: Nước khử ion, fructose (hoa quả), nước ép lựu cô đặc, chất điều chỉnh acid (Trinatri citrate
dihydrat, acid citric), hương lựu tự nhiên, chất làm dày (xanthan gum).
Công dụng: Hỗ trợ nâng cao sức khoẻ, tăng cường sức đề kháng, giúp giảm nguy cơ viêm đường hô
hấp trên do sức đề kháng kém
Đối tượng sử dụng: Trẻ em hay bị viêm đường hô hấp trên khi thay đổi thời tiết, giao mùa do sức đề
kháng kém, có nhu cầu bổ sung để tăng cường sức đề kháng
Cách dùng: Liều khuyến cáo hàng ngày
Trẻ 2-4 tuổi: 5 ml/ lần, 2 lần/ ngày.
Trẻ 4-11 tuổi: 7,5 ml/ lần, 2 lần/ ngày.
Khuyến cáo: Không sử dụng quá liều hàng ngày. Không sử dụng thay thế cho chế độ ăn bình
thường. Không sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm
Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Lắc kỹ
trước khi sử dụng.
Sản phẩm không chất ngọt hoá học, không chất bảo quản, không chất tạo màu, phù hợp với
người ăn chay
NSX: Xem trên hộp
HSD: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. HSD in trên hộp.
Bảo quản: Bảo quản nơi khô mát. Tránh xa tầm tay trẻ em. Sau khi mở nắp, bảo quản trong ngăn
mát tủ lạnh. Sử dụng trong vòng 06 tháng.
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 150 ml.
Xuất xứ: Vương Quốc Anh
Nhà sản xuất: Vivatinell Ltd. Unit 138, Bradley Hall Trading Estate, Bradley Lane, Standish, Wigan,
WN6 0XQ, Vương Quốc Anh.
Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm AMVI
(AMVIPHARM).
Lô B14-3,4 Đường N13, Khu công nghiệp Đông Nam, Hòa Phú, Củ Chi, TP.HCM.
Số:……/ĐKSP
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