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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 05 tháng 03 năm 2019

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 2191/2019/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH POURSOIN VIỆT NAM
Địa chỉ: số 113 Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0903 113 188                                   Fax: 
Email: sooa2013@gmail.com
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe “Pla Ocean PREMIUM”; do:  
Nhà sản xuất: KIHACHI FOOD CO.,LTD
Địa chỉ: 415 – 1, Tanaka, Nanto-Shi, Toyama Pref, Nhật
Nước xuất xứ: Nhật Bản sản xuất, phù hợp:
Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất số: 2508/2018/KIHACHI
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: 1/2018/0314065939-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH POURSOIN VIỆT NAM
      Địa chỉ: số 113 Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

Điện thoại: 0903 113 188 Fax: 

E-mail: sooa2013@gmail.com

Mã số doanh nghiệp: 0314065939
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 “Pla Ocean PREMIUM”
      2. Thành phần: 
   Collagen peptide: 3000 mg 
   Buồng trứng cá hồi thủy phân: 500 mg
   Acid Hyaluronic: 10 mg
   Sữa ong chúa: 5 mg
   Chiết xuất từ đậu nành: 5 mg
   Chiết xuất nhân sâm: 2,6 mg
   Chiết xuất hoa hồng: 2,5 mg
   Chiết xuất từ thảo dược: 2 mg
   Thành phần khác: trehalose, acidulant, hương tự nhiên, oligosaccharide, chất tạo ngọt: 
acesulfame kali (INS 950) và sucralose (INS 955), màu tự nhiên của tảo (chứa astaxianthin), 
gelatin

      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  Collagen  mg/50ml  3000 ± 20%
2  Sữa ong chúa  mg/50ml  50 ± 20%
3  Acid hyaluronic  mg/50ml  10 ± 20%
4  Isoflavone đậu nành  mg/50ml  5 ± 20%

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   19 tháng kể từ ngày sản xuất
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      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
   - Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đựng trực tiếp chai thủy tinh đảm bảo chất lượng an toàn 
vệ sinh thực phẩm bao bì sử dụng trong thực phẩm.
   - Định lượng: chai 50ml
   - Quy cách đóng gói: 500ml (50ml x 10 chai).
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   Nhà sản xuất: KIHACHI FOOD CO.,LTD
   Địa chỉ: 415 – 1, Tanaka, Nanto-Shi, Toyama Pref, Nhật

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:
   Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất số: 2508/2018/KIHACHI

      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 01 năm 2019

CÔNG TY TNHH POURSOIN VIỆT NAM

ATTP_CK_1_1

NGUYỄN THỊ BÍCH THUẬN



NỘI DUNG GHI NHÃN PHỤ  
 

Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe “Pla Ocean PREMIUM” 
Thành phần cấu tạo (mỗi chai 50ml): 

Collagen peptide: 3000 mg  
Buồng trứng cá hồi thủy phân: 500 mg 
Acid Hyaluronic: 10 mg 
Sữa ong chúa: 5 mg 
Chiết xuất từ đậu nành: 5 mg 
Chiết xuất nhân sâm: 2,6 mg 
Chiết xuất hoa hồng: 2,5 mg 
Chiết xuất từ thảo dược: 2 mg 
Thành phần khác: trehalose, acidulant, hương tự nhiên, oligosaccharide, chất tạo ngọt: 
acesulfame kali (INS 950) và sucralose (INS 955), màu tự nhiên của tảo (chứa 
astaxianthin), gelatin 

Công dụng: Hỗ trợ giảm lão hóa da, giúp da sáng, mịn, tăng độ đàn hồi làn da. 
“Chú ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa 

bệnh” 

Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm. 
Đối tượng sử dụng: Phụ nữ da bị lão hóa sớm, nhão da. Phụ nữ có nhu cầu chăm sóc làn 
da đẹp. 
Hướng dẫn sử dụng và bảo quản: 
Hướng dẫn sử dụng: 1 ngày uống 1 chai. Nên uống hết sau khi mở nắp. 
Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp, tránh xa tầm tay trẻ em 

Cảnh báo an toàn: 

- Có thể sẽ có thành phần lắng cặn nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng sản 
phẩm. Lắc đều trước khi uống 

- Nếu thấy cơ thể không phù hợp khi uống sản phẩm cần dừng sử dụng 

- Người đang nằm viên, đang có thai và đang cho con bú cần tham khảo ý kiến của 

chuyên gia y tế 

- Người có tiền sử dị ứng nên tham khảo thành phần sản phẩm trước khi uống. 
- Không dùng quá lượng khuyến nghị; 
- Không đung nóng hoặc làm đông sản phẩm. 

Ngày sản xuất và hạn sử dụng: 19 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử 

dụng được ghi trên nhãn chính của sản phẩm 

Thể tích thực: 50ml 
Quy cách đóng gói: 500ml (50ml x 10 chai) 

Xuất xứ và thương nhân nhập khẩu và chịu trách nhiệm về sản phẩm: 
Xuất xứ: Nhật 
Chủ sở hữu nhãn hàng: KYOWA YAKUHIN CO.,LTD 
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Địa chỉ: 163, Kyoriki, Toyama-city, Toyama, 939-8152, Nhật 
Nhà sản xuất: KIHACHI FOOD CO.,LTD 

Địa chỉ: 415 – 1, Tanaka, Nanto-Shi, Toyama Pref, Nhật 
Thương nhân nhập khẩu và chịu trách nhiệm về sản phẩm: CÔNG TY TNHH 
POURSOIN VIỆT NAM 

Địa chỉ: số 113 Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam 

Điện thoại: 0903 113 188 

Số ĐKSP: _________________________ 
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