UBND TỈNH NAM ĐỊNH
SỞ Y TẾ
Số: 856 /SYT-NVD
V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ
phẩm không đạt chất lượng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Định , ngày 12tháng 7 năm 2019

Kính gửi:
-

Phòng y tế các huyện, thành phố;
Các Trung tâm y tế huyện, thành phố;
Các Bệnh viện trong tỉnh;
Các Công ty bán buôn thuốc trong tỉnh;
Các Nhà thuốc trong tỉnh.

Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã thông báo:
Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 04 sản phẩm mỹ phẩm sau:
1. Sản phẩm Magic Hair Serum (Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm:
143/18/CBMP-BN do Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 04/10/2018); Công ty sản
xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Phúc Lâm (địa chỉ: Đường TS21, Khu công
nghiệp Tiên Sơn, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), Công ty
chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty cổ phần dược phẩm Vạn
Xuân Đường (địa chỉ: B5 lô BT06 khu đô thị Việt Hưng, đường Lưu Khánh Đàm,
phường Giang Biên, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội).
Lý do thu hồi: Công dụng sản phẩm ghi trên nhãn không phù hợp với tính năng
sản phẩm mỹ phẩm (“giúp mọc tóc nhanh”).
2. Sản phẩm bọt rửa phụ khoa Navirento (Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm
mỹ phẩm: 87/17/CBMP-BN do Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 06/11/2017); công
ty sản xuất: Công ty cổ phần sinh học dược phẩm Biopro (địa chỉ: Khu công nghiệp
Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh); Công ty chịu trách nhiệm
đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Bắc Đức Noger (địa chỉ ghi trên Phiếu
công bố: Số 19, ngách 36, ngõ 203 đường Kim Ngưu, phường Thanh Lương, quận
Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội).
Lý do thu hồi: Thành phần công thức sản phẩm ghi trên nhãn không thống nhất
với thành phần công thức ghi trên Phiếu công bố (thành phần dược liệu Trầu không
(Piper betle) có ghi trên Phiếu công bố nhưng không có trên nhãn sản phẩm).
3. Sản phẩm Jecogo (Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm:
88/17/CBMP-BN do Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 06/11/2017); Công ty sản
xuất: Công ty cổ phần sinh học dược phẩm Biopro (địa chỉ: Khu công nghiệp Quế

Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh); Công ty chịu trách nhiệm đưa
sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Bắc Đức Noger (địa chỉ ghi trên Phiếu công
bố: Số 19, ngách 36, ngõ 203 đường Kim Ngưu, phường Thanh Lương, quận Hai
Bà Trưng, Thành phố Hà Nội).
Lý do thu hồi: Công dụng sản phẩm ghi trên nhãn không phù hợp với tính năng
sản phẩm mỹ phẩm (“Dầu gội trị chấy thảo dược”).
4. Sản phẩm sữa tắm dầu tràm Organic Cajeput Baby Wash (Số tiếp nhận Phiếu
công bố sản phẩm mỹ phẩm: 61/16/CBMP-BN do Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cấp ngày
08/11/2016); Công ty sản xuất: Công ty cổ phần sinh học dược phẩm Biopro (địa
chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh);
Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH sản xuất &
phân phối Thăng Long (địa chỉ: số 15/01/189 Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai,
quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội).
Lý do thu hồi: Công dụng sản phẩm ghi trên nhãn không phù hợp với tính năng
sản phẩm mỹ phẩm (“Chống viêm”).
Sở Y tế yêu cầu:
1. Các cơ sở y tế, các đơn vị kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn khẩn
trương rà soát, thu hồi mỹ phẩm không đáp ứng quy định nêu trên. Các công ty bán
buôn thuốc thông báo công văn này cho các quầy thuốc trực thuộc và tiến hành
kiểm tra trong kho, quầy. Nếu có sản phẩm bị đình chỉ lưu hành nêu trên thì phải
khẩn trương thu hồi và báo cáo về Sở Y tế.
2. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định đăng tải thông tin về sản phẩm mỹ
phẩm bị thu hồi lên trang thông tin điện tử của Sở Y tế.
3. Các phòng y tế huyện thành phố: Thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng
mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi sản phẩm mỹ phẩm nêu trên, kiểm tra, giám
sát việc thực hiện thu hồi của các cơ sở (nếu có)./.
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