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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2018

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 10106/2018/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CỰC NAM
Địa chỉ: Tòa nhà Prime, Phòng 3A, 3D đường Trần Phú, Phường 4, quận 5, Thành phố Hồ 
Chí Minh
Điện thoại: 0866856633                                   Fax: 
Email: duc_huy@cucnam.com
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe IronUp ®; do:  
Sản phẩm của: PharmaMetics Products A Division of Max Biocare Pty. Ltd.
Địa chỉ: Level 28, 303 Collins Street, Melbourne, Victoria 3000, Australia
Nhà sản xuất: Catalent Australia Pty. Ltd.
Địa chỉ: 217-221 Governor Road, Braeside, Victoria 3195, Australia
Nước xuất xứ: Australia sản xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn của nhà sản xuất số PM025-FP1 (đính kèm).
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
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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: 5/2018/0309821322-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CỰC NAM
      Địa chỉ: Tòa nhà Prime, Phòng 3A, 3D đường Trần Phú, Phường 4, quận 5, Thành phố Hồ 
Chí Minh

Điện thoại: 0866856633 Fax: 

E-mail: duc_huy@cucnam.com

Mã số doanh nghiệp: 0309821322
Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP:  
Ngày cấp/Nơi cấp: /

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe IronUp ®
      2. Thành phần: 
   Thành phần chính trong 1 viên: Sắt (II) glycinate: 92,25mg từ Ferrous bisglycinate chelate 
20%: 120mg (tương đương Sắt 24mg); Axit ascorbic (vitamin C): 50mg; Pyridoxine 
hydrochloride: 6,08mg (tương đương Pyridoxine (vitamin B6): 5mg); Riboflavine (vitamin B2): 
5mg; Thiamine nitrate (vitamin B1): 5mg; Axit folic: 400mcg; Canxi folinate: 127mcg (tương 
đương Axit folinic: 100mcg); Cyanocobalamin (vitamin B12): 10mcg. Phụ liệu: Dầu đậu nành; 
Citric acid; Lecithin; dầu thực vật; Glyceryl monostearate; Maltodextrin; Silicon dioxide; Thành 
phần vỏ nang: Gelatin; Glycerol; nước tinh khiết; Iron oxide black CI77499; Iron oxide red 
CI77491

      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố

1  Sắt  mg/viên  24 ± 20%
2  Axit ascorbic (vitamin C)  mg/viên  50 ± 20%
3  Pyridoxine hydrochloride (vitamin B6)  mg/viên  6,08 ± 20%
4  Riboflavine (vitamin B2)  mg/viên  5 ± 20%
5  Thiamine nitrate (vitamin B1)  mg/viên  5 ± 20%

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   36 tháng kể từ ngày sản xuất, ngày sản xuất và hạn sử dụng in trên bao bì của sản phẩm
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
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   a. Chất liệu bao bì:
   � Sản phẩm được ép trong vỉ Alu/PVC đảm bảo an toàn chất lượng
   � Sản phẩm được đựng trong chai thủy tinh đảm bảo an toàn chất lượng
   b. Quy cách đóng gói:
   � 30 viên đóng chai
   � 30 viên đóng vỉ trong hộp
   � Khối lượng trung bình viên: 735,20mg ± 7,5%

      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   Sản phẩm của: PharmaMetics Products A Division of Max Biocare Pty. Ltd.
   Địa chỉ: Level 28, 303 Collins Street, Melbourne, Victoria 3000, Australia
   Nhà sản xuất: Catalent Australia Pty. Ltd.
   Địa chỉ: 217-221 Governor Road, Braeside, Victoria 3195, Australia

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 của nhà sản xuất số PM025-FP1 (đính kèm).

      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 14 tháng 11 năm 2018
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CỰC NAM

ATTP_CK_1_1

Phạm Vũ Hùng
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NHÃN PHỤ 

 
1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe IronUp® 

2. Thành phần cấu tạo 

Thành phần chính trong 1 viên: Sắt (II) glycinate: 92,25mg từ Ferrous bisglycinate chelate 

20%: 120mg (tương đương Sắt 24mg); Axit ascorbic (vitamin C): 50mg; Pyridoxine 

hydrochloride: 6,08mg (tương đương Pyridoxine (vitamin B6): 5mg); Riboflavine (vitamin 

B2): 5mg; Thiamine nitrate (vitamin B1): 5mg; Axit folic: 400mcg; Canxi folinate: 127mcg 

(tương đương Axit folinic: 100mcg); Cyanocobalamin (vitamin B12): 10mcg 

Phụ liệu: Dầu đậu nành; Citric acid; Lecithin; dầu thực vật; Glyceryl monostearate; 

Maltodextrin; Silicon dioxide; Thành phần vỏ nang: Gelatin; Glycerol; nước tinh khiết; Iron 

oxide black CI77499; Iron oxide red CI77491 

3. Quy cách đóng gói: 

 30 viên đóng chai 

 30 viên đóng vỉ trong hộp 

 Khối lượng trung bình viên: 735,20mg 

4. Thời hạn sử dụng của sản phẩm: 36 tháng kể từ ngày sản xuất, ngày sản xuất và hạn sử 

dụng in trên bao bì của sản phẩm 

5. Công dụng 
Bổ sung sắt và các vitamin cần thiết cho cơ thể giúp tái tạo hồng cầu, giúp tăng cường sức khỏe 

6. Đối tượng sử dụng 

- Người thiếu máu do thiếu sắt 

- Phụ nữ chuẩn bị mang thai, phụ nữ mang thai và cho con bú 

Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. 

Không sử dụng cho người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm. 

7. Các khuyến cáo, cảnh báo (nếu có): Vitamin và khoáng chất bổ sung không nên thay thế 

một chế độ ăn đủ chất. Nếu triệu chứng không đỡ, nên tham khảo ý kiến bác sĩ. Tư vấn bác sĩ 

về bất kỳ loại thuốc nào sử dụng trong khi mang thai, đặc biệt là ba tháng đầu thai kỳ. Không 

vượt quá liều chỉ định trừ khi có hướng dẫn của bác sĩ. Nếu bạn có tiền sử có em bé bị dị tật 

ống thần kinh/nứt đốt sống, hãy tư vấn bác sĩ. Không sử dụng nếu nắp sản phẩm bị vỡ. Để xa 

tầm tay trẻ em. 

8. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản 

Cách dùng: 1 viên mỗi ngày trong hoặc sau khi ăn, hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ. 

Bảo quản: Bảo quản dưới 30°C ở nơi khô ráo, tránh nhiệt độ cao và ánh nắng mặt trời. 

Phòng chống ẩm. 

9. Xuất xứ và thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm 

Sản xuất tại: PharmaMetics Products A Division of Max Biocare Pty. Ltd. 

Địa chỉ: Level 28, 303 Collins Street, Melbourne, Victoria 3000, Australia 

Xuất xứ: Úc 

Thương nhân nhập khẩu và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm: Công ty TNHH 

Một thành viên Cực Nam 

Địa chỉ: Tòa nhà Prime, phòng 3A, số 3D, đường Trần Phú, phường 4, quận 5, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Số ĐKSP: 
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