
 

  

XÁC NHẬN CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH 

AN TOÀN THỰC PHẨM 

 

Cục An toàn thực phẩm xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm của:  

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH DV & TM Mesa 

Địa chỉ: 20 Bùi Thị Xuân- Phường Bùi Thị Xuân - Quận Hai Bà Trưng- TP  Hà Nội 

Điện thoại: 02438263418    Fax:  

Email: ngan.nk@mesa.vn 

Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blackmores CoQ10 150mg 

Sản phẩm trên thuộc nhóm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Blackmores Ltd; Địa chỉ: 20 

Jubilee Avenue, Warriewood NSW 2102 Australia, Australia (Úc) sản xuất phù hợp quy định an 

toàn thực phẩm. 

Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện chế độ kiểm tra và kiểm nghiệm định kỳ theo 

quy định hiện hành và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố. 

Định kỳ 3 năm tổ chức, cá nhân phải thực hiện lại việc đăng ký bản công bố phù hợp quy 

định an toàn thực phẩm. 

  

BỘ Y TẾ 

CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:  44229/2017/ATTP-XNCB 
Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2017 

Nơi nhận: 

- Tổ chức, cá nhân; 

- Lưu trữ. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

<SI> 

Đỗ Hữu Tuấn 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

______________________ 

CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH AN TOÀN THỰC PHẨM 

Số: 27/2016/0100520429-CBPH 

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH DV & TM Mesa 

Địa chỉ: 20 Bùi Thị Xuân- Phường Bùi Thị Xuân - Quận Hai Bà Trưng- TP  Hà Nội 

Điện thoại: 02438263418    Fax:  

E-mail: ngan.nk@mesa.vn 

CÔNG BỐ 

Sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blackmores CoQ10 150mg 

Sản xuất tại: Blackmores Ltd 

Địa chỉ: 20 Jubilee Avenue, Warriewood NSW 2102 Australia 

Xuất xứ: Australia (Úc) 

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật/quy định an toàn thực phẩm:  

46/2007/QĐ-BYT: Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học 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;QCVN 8-1:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô 

nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm;Thông tư 08/2004/TT-BYT của Bộ Y tế về hướng dẫn 

việc quản lý các sản phẩm thực phẩm chức năng 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện chế độ kiểm tra và kiểm nghiệm định kỳ theo quy định hiện 

hành và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố.  

  Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2017 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

 

 

 

Lưu Văn Ngọc 

MA HO SO: 16.11.03.156075 Trang 2



BẢN THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM 

_________ 

 

Phòng đăng ký kinh doanh- 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Thành Phố Hà Nội 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Số: MS-BKL CoQ10 2017 

Công ty TNHH DV & TM 

Mesa 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

Blackmores CoQ10 150mg 

 Có hiệu lực kể từ ngày ký 

1. YÊU CẦU KỸ THUẬT       

1.1. Các chỉ tiêu cảm quan: 

Stt Tên chỉ tiêu Yêu cầu 

1 Trạng thái Viên nang mềm. 

2 Màu sắc Vỏ màu nâu đậm, trong ruột là hỗn dịch màu vàng cam 

3 Mùi, vị Mùi vị đặc trưng của sản phẩm. 

4 Các đặc tính khác  

1.2. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: 

Stt Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố  
Mức đáp ứng/ 

khẩu phần ăn 

1 Độ rã phút ≤ 30   

2 Protein % 0,25 ( ± 10% )   

3 Lipid % 99,2 ( ± 10% )   

4 Carbohydrate % 0,03 ( ± 10% )   

5 Tro % 0,09 ( ± 10% )   

6 Coenzyme Q10 mg/ viên 150 ( ± 20% )   

1.3. Các chỉ tiêu vi sinh vật: 

Stt Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức tối đa 

1 TSVSVHK cfu/g 
 

104 

2 Coliforms cfu/g 10 

3 E.coli cfu/g 3 

4 S.aureus cfu/g 10 

5 Cl.perfringens cfu/g 10 

6 Salmonella cfu/25g 0 

7 B.cereus cfu/g 10 

8 TSBTNM-M cfu/g 
 

102 
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1.4. Hàm lượng kim loại nặng: 

Stt Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức tối đa 

1 Chì mg / kg 3,0 

2 Thủy ngân mg / kg 0,1 

3 Cadimi mg / kg 1,0 

1.5. Hàm lượng hóa chất không mong muốn 

Stt Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức tối đa  

Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất độc hại khác phù hợp với qui định hiện hành của 

Bộ y tế. 

1.6. Các chỉ tiêu khác: 

 

2. THÀNH PHẦN CẤU TẠO 

Thành phần chính: Ubidecarenone (Coenzyme Q10) 150mg 

Phụ liệu:Dầu đậu nành, gelatin, chất giữ ẩm (E422), dầu thực vật hydro hóa, nước 

tinh khiết, chất nhũ hóa (E322), Chất làm bóng (E901), phẩm màu (E172ii), phẩm 

màu (E172i) 

3. THỜI HẠN SỬ DỤNG: 

36 tháng kể từ ngày sản xuất, hạn dùng ghi trên bao bì sản phẩm. 

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN:  

Công dụng: 

Coenzyme Q10 giúp chống oxy hóa và tăng năng lượng cho tim, hỗ trợ duy trì sức 

khỏe tim mạch, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa cơ thể. 

* Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa 

bệnh. 

Đối tượng: 

Người trưởng thành. 

Trẻ em dưới 12 tuổi chỉ sử dụng theo chỉ định của bác sĩ. 

Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: 

Hướng dẫn sử dụng: 

Người lớn dùng 1 viên hàng ngày trong bữa ăn hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ.  

Trẻ em dưới 12 tuổi: chỉ sử dụng theo chỉ dẫn của bác sĩ.  

Không sử dụng khi đang điều trị warafin mà không có tư vấn y tế. Nếu đã và đang 

điều trị tim mạch phải tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi có bất cứ sự thay đổi nào. 

Bảo quản: 

Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30 độ C, ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực 

tiếp. 

5. CHẤT LIỆU BAO BÌ VÀ QUY CÁCH ĐÓNG GÓI 

Chất liệu bao bì: Đóng trong lọ thủy tinh, nắp nhựa trắng, đảm bảo an toàn thực 

phẩm theo quy định của Bộ y tế 
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Quy cách đóng gói: 30 viên/lọ 

Khối lượng trung bình viên: 765 mg +/-7,5% 

6. QUY TRÌNH SẢN XUẤT 

 

7. CÁC BIỆN PHÁP PHÂN BIỆT THẬT, GIẢ (NẾU CÓ) 

 

8. NỘI DUNG GHI NHÃN 

Xem phụ lục đính kèm 

9. XUẤT XỨ VÀ THƯƠNG NHÂN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG 

HÓA 

Xuất xứ: Autralia (Úc). 

Nhà sản xuất: Blackmores Ltd. 

Địa chỉ: 20 Jubilee Avenue, Warriewood NSW 2102 Australia. 

Thương nhân nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa: 

Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Mesa. 

Địa chỉ: Số 20 Bùi Thị Xuân, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Điện thoại: 04.38263418                  Fax: 0439431812. 

 

  Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2017 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

 

 

 

Lưu Văn Ngọc 
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NỘI DUNG GHI NHÃN PHỤ  

  Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

BLACKMORES CoQ10 150mg 

 
Thành phần chính: Ubidecarenone (coenzyme Q10) 150mg 
Dầu đậu nành, gelatin, chất giữ ẩm (E422), dầu thực vật hydro hóa, nước tinh khiết, chất nhũ hóa (E322), Chất 
làm bóng (E901), phẩm màu (E172ii), phẩm màu (E172i) 

Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất, hạn dùng ghi trên nhãn chính sản phẩm 
Công dụng: 
Coenzyme Q10 giúp chống oxy hóa và tăng cường năng lượng cho tim, hỗ trợ duy trì sức 
khỏe tim mạch, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa cơ thể. 
* Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh 
Đối tượng sử dụng: 
Người trưởng thành 
Trẻ em dưới 12 tuổi chỉ sử dụng theo chỉ định của bác sĩ. 
Hướng dẫn sử dụng:  
Người lớn dùng 1 viên hàng ngày trong bữa ăn hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ.  
Trẻ em dưới 12 tuổi: chỉ sử dụng theo chỉ dẫn của bác sĩ. 
Không sử dụng khi đang điều trị warafin mà không có tư vấn y tế. Nếu đã và đang điều trị tim mạch 
phải tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi có bất cứ sự thay đổi nào. 
Bảo quản: . Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30 độ C, ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp 
Quy cách đóng gói : 30 viên/lọ 
Xuất xứ: Australia (Úc) 
Nhà sản xuất: Blackmores Ltd. 
Địa chỉ: 20 Jubilee Avenue, Warriewood NSW 2102 Australia 
Thương nhân nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa:  
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA 
Địa chỉ: Số 20 Bùi Thị Xuân, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Điện thoại: 04.38263418/08.62979430         Fax: 04.39431812 
Số XNCB: 
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