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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 trên toàn quốc 02 lô sản phẩm mỹ phẩm sau:
- Sản phẩm mỹ phẩm Kem dưỡng da ngăn ngừa nám Life linh chi new today; Số
lô: 0030319; Ngày sản xuất: 02.03.2019; Hạn dùng: 03 năm kể từ ngày sản xuất; số
tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 28/18/CBMP-HGi; do Công ty cổ phần
mỹ phẩm Bảo Xinh (Địa chỉ: Ấp Đông Thuận, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành,
tỉnh Hậu Giang) sản xuất, Cơ sở Ngân Anh chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị
trường.
Lý do thu hồi: Kết quả kiểm nghiệm mẫu thử có Methyl paraben, Propyl paraben
trong thành phần sản phẩm, không thống nhất với thành phần công thức sản phẩm đã
công bố tại Phiếu công bố sản phẩm số 28/18/CBMP-HGi.
- Sản phẩm Kem bôi da Yousee; Số lô: 01.2018; Ngày sản xuất: 11/9/2018; Hạn
dùng: 10/9/2021; số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 130/18/CBMP-BN;
do Công ty TNHH dược phẩm Bimex Chi nhánh Bắc Ninh (địa chỉ: Khu phố Cao
Lâm, P. Đình Bảng, Tx. Từ Sơn, T. Bắc Ninh) sản xuất; Công ty TNHH dược Đức
Minh chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.
Lý do thu hồi: Kết quả kiểm nghiệm mẫu thử không đạt yêu cầu về giới hạn vi
sinh vật trong mỹ phẩm.
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 và phối hợp với các cơ

quan truyền thông thông tin tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm và người dân
biết để không buôn bán, sử dụng các sản phẩm trên.
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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