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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 về an toàn thực 
phẩm theo:

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số: 46/2007/QĐ-BYT: Quy định giới hạn tối 
đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm;QCVN 8-3:2012/BYT: Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm;QCVN 8-
2:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng 
trong thực phẩm;Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BYT: Thông tư 27/2012/TT-BYT và 
Thông tư 08/2015/TT-BYT

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./.

Hà Nội, ngày... tháng... năm 20..
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

<SI>
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 28/2021/0108599766-CBPH

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN YEOSIM - VTVCAB

Địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà VTV số 3/84 Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0241369644 Fax: 

E-mail: yeosimvtvcab@yeosimvtvcab.vn

Mã số doanh nghiệp: 0108599766

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP:
Ngày cấp/Nơi cấp: / 

(đối với cơ sở thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện
an toàn thực phẩm theo quy định)

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bổ sung: Bioti Prebiotics Beauty GOS  Collagen

2. Thành phần: Beauty Oligo (galactooligosaccharide 75%) 44.45%, Collagen 
cá 22.23%, bột Palatinose, bột Erythritol, Maltodextrin, Vitamin C, bột nước ép 
chanh (Mỹ), Hương liệu tổng hợp (Coton hương chanh), bột nước ép cô đặc chanh 
(Ý), Silicon Dioxide, bột anhydrit axit xitric, DL-Malic Acid, Levatene Premium.

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: Hạn sử dụng 02 năm từ ngày sản xuất. Hạn sử
dụng ghi trên bao bì sản phẩm.

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
- Khối lượng tịnh : 67,5g/hộp ( 2,25g*30 gói)

- Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đựng trong gói giấy có chất liệu mặt trong là PE
(polyethylene), bên ngoài là hộp chất liệu Vinyl PVC, nắp thiếc.

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm (trường hợp thuê cơ sở sản xuất):
Tên nhà sản xuất:  Cosfarm Co., Ltd. 

Địa chỉ: 156, Saeteo-gil, Seonggeo-eup, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do , 
Korea.
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