
MA HO SO: 19.11.11.65488.DKCB 

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 04 tháng 02 năm 2020

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 836/2020/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN DANSON GROUP
Địa chỉ: Tầng 19, tòa nhà Peakview Tower, 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, Hà 
Nội
Điện thoại: 0879019699                                   Fax: 
Email: ngoanh.vietnam@gmail.com
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: EYECARE; do:  
HANMI NATURAL NUTRITION CO.,LTD
Địa chỉ: 44-20 Tongil-ro, 1888 beon-gil, Munsan-eup, Paju-si, Gyeonggi-do, Korea South 
sản xuất, phù hợp:
HM20190612-2 ngày 12/06/2019.

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

ATTP_CK_3_6
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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: 2/2019/0314573932-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN DANSON GROUP
      Địa chỉ: Tầng 19, tòa nhà Peakview Tower, 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, Hà 
Nội

Điện thoại: 0879019699 Fax: 

E-mail: ngoanh.vietnam@gmail.com

Mã số doanh nghiệp: 0314573932
Số giấy chứng nhận GMP: 
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: /

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: EYECARE
      2. Thành phần: 
   Trong 1 viên Eyecare 500mg chứa:
   - Dầu cá 93,5% ( tương đương EPA + DHA 140 mg)
   - Bột chiết xuất Bilberry 1% ( tương đương Bột chiết xuất Bilberry 5mg)
   - Lutein Zeaxanthin (20%) extract 0.3% ( tương đương Lutein Zeaxanthin 0.3mg)
   - Retinyl palmitate (30%) mixed formualation 0.1% ( tương đương Retinyl palmitate 150mcg)
   - Riboflavin 0.1% ( tương đương Riboflavin 0.5mg)
   - Sáp ong, đậu nành lecithin.
      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  EPA+DHA  mg/ viên  140 ±20%
2  Retinyl palmitate  mcg/ viên  150 ±20%
3  Riboflavin  mg/ viên  0.5 ±20%
4  Chiết xuất quả việt quất đen ( Bilberry extract)  định tính  dương tính
5  Lutein Zeaxanthin  mg/ viên  0.3 ±20%

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   2 năm kể ngày sản xuất
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
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   Sản phẩm được đóng trong chai nhựa HDPE, đảm bảo các yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm.
   Quy cách đóng gói: 30 viên/ lọ.
   Khối lượng viên: 500 mg/viên ± 7,5%
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   HANMI NATURAL NUTRITION CO.,LTD
   Địa chỉ: 44-20 Tongil-ro, 1888 beon-gil, Munsan-eup, Paju-si, Gyeonggi-do, Korea South

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:
   HM20190612-2 ngày 12/06/2019.

      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./.

 
Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DANSON GROUP

ATTP_CK_1_1

Giang Văn Bình
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DỰ KIẾN NHÃN PHỤ SẢN PHẨM 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: EYECARE  
Số ĐKSP:                                     

Thành phần của 1 viên. 

- Dầu cá 93,5% ( tương đương EPA + DHA 140 mg) 

- Bột chiết xuất Bilberry 1% ( tương đương Bột chiết xuất Bilberry 5mg) 

- Lutein Zeaxanthin (20%) extract 0.3% ( tương đương Lutein Zeaxanthin 0.3mg) 

- Retinyl palmitate (30%) mixed formualation 0.1% ( tương đương Retinyl 

palmitate 150mcg) 

- Riboflavin 0.1% ( tương đương Riboflavin 0.5mg) 

- Sáp ong, đậu nành lecithin.  

Qui cách đóng gói: 30 viên/ lọ.                           HSD, NSX: xem trên nhãn gốc.  
 

Công dụng: Giúp tăng cường thị lực cho mắt, cải thiện tình trạng liên quan đến khô mắt, 

mỏi mắt.  

 
Đối tượng sử dụng : Trẻ em trên 5 tuổi và người lớn bị thị lực kém, khô mắt, mỏi mắt. 
 
Cách dùng: Uống 1 viên/lần, ngày uống 1- 2 lần trong hoặc sau bữa ăn, hoặc theo chỉ 
định của bác sĩ. 
* Lưu ý:  

- Để xa tầm tay của trẻ em. 

- Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng 

- Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh 

- Không dùng cho người mẫn cảm với các thành phần của sản phẩm. 

- Nếu bạn đang trong quá trình điều trị bệnh, xin vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ trước 

khi sử dụng. 

Hướng dẫn bảo quản: Để nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp 
 

Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DANSON GROUP  

Địa chỉ: Tầng 19, tòa nhà Peakview Tower, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận 

Đống Đa, Hà Nội. 

Điện thoại: 0879019699      

   

Xuất xứ: Hàn Quốc 

Sản xuất tại: HANMI NATURAL NUTRITION CO.,LTD. 

Địa chỉ: 44-20 Tongil-ro, 1888 beon-gil, Munsan-eup, Paju-si, Gyeonggi-do, Korea. 

 

 

MA HO SO: 19.11.11.65488.DKCB


		Do Huu Tuan
	2020-02-04T12:38:28+0700


		Cuc An toan thuc pham
	2020-02-04T17:19:21+0700




