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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 29 tháng 03 năm 2022

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 1786/2022/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH THIÊN SƯ VIỆT NAM
Địa chỉ: Lô XN 23, KCN Đại An, Phường Tứ Minh, Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam
Điện thoại: 02203555789                                   Fax: 02203555781
Email: tiens.cskh@gmail.com
Cho sản phẩm: THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE INSTANT PROBIOTICS 
POWDER;; do:  

Wecare Probiotics Co., Ltd
Địa chỉ: 1033 Longqiao Road, Wujiang, Suzhou, Jiangsu, China sản xuất, phù hợp:
- Tiêu chuẩn nhà sản xuất số: Q/WKSW – 202108-4012, ký ngày 18/07/2021
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: 1/2022/0800480475-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH THIÊN SƯ VIỆT NAM
      Địa chỉ: Lô XN 23, KCN Đại An, Phường Tứ Minh, Thành Phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam

Điện thoại: 02203555789 Fax: 02203555781

E-mail: tiens.cskh@gmail.com

Mã số doanh nghiệp: 0800480475
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 INSTANT PROBIOTICS POWDER
      2. Thành phần: 

   Thành phần trong 1 gói 2g:
   Bifidobacterium lactis (Bla80) 30mg (13 500 000 000 cfu)
   Lactobacillus rhamnosus (LRa05) 25.5mg (9 500 000 000 cfu)
   Lactobacillus plantarum (N13 ) 24mg (8 800 000 000 cfu)
   Lactobacillus plantarum (CW006) 19.1mg (7 000 000 000 cfu)
   Lactobacillus plantarum (Lp90) 18mg (6 600 000 000 cfu)
   Bifidobacterium bifidum (BBi32) 18mg (2 500 000 000 cfu)
   Bifidobacterium longum (BL21) 9.0mg (1 800 000 000 cfu)
   Lactobacillus acidophilus (LA85) 9.0mg (1 600 000 000 cfu)
   Bifidobacterium breve (BBr60) 8.5mg (1 870 000 000 cfu)
   Lactobacillus bulgaricus (LB42) 7.4mg (2 380 000 000 cfu)
   Lactobacillus casei (LC89) 6.0mg (2 800 000 000 cfu)
   Bifidobacterium infantis (BI45) 2.5mg (250 000 000 cfu)
   Lactobacillus fermentium (LF61) 1.30mg (740 000 000 cfu)
   Lactobacillus reuteri (LR08) 0.9mg (580 000 000 cfu)
   Bifidobacterium adolescentis (BAC30) 0.8mg (80 000 000 cfu)
   Inulin, Fructooligosaccharide, Sữa bột tách kem, chất tạo ngọt(Erythritol), Bột việt quất, Bột 
nam việt quất.

      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố
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1  Bifidobacterium spp  cfu / gói  ≥20 000 000 
000

2  Lactobacillus spp  cfu / gói  ≥40 000 000 
000

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   18 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất xem trên bao bì.
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
   - Chất liệu bao bì tiếp xúc với sản phẩm là: Màng phức hợp ( gồm 3 lớp PET/AL/PE) phù hợp 
với các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của BYT.
   - Quy cách bao gói: Hộp 20 gói 
   - Khối lượng gói: 2g ± 5%
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   Wecare Probiotics Co., Ltd
   Địa chỉ: 1033 Longqiao Road, Wujiang, Suzhou, Jiangsu, China

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 nhà sản xuất số: Q/WKSW – 202108-4012, ký ngày 18/07/2021

      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./.

 
Hải Dương, ngày 22 tháng 03 năm 2022

CÔNG TY TNHH THIÊN SƯ VIỆT NAM

ATTP_CK_1_1

XING WEN GANG

Ký bởi: CONG TY TNHH THIEN SU VIET NAM

Thời gian ký: 22/03/2022 09:06:33
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NHÃN PHỤ SẢN PHẨM: 

       ẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE INSTANT PROBIOTICS POWDER  

                 Thành phần trong 1 gói 2g: 

 Bifidobacterium lactis (Bla80) 30mg (13,5 x10
9 
cfu) 

 Lactobacillus rhamnosus (LRa05) 25.5mg (9,5 x10
9
cfu)  

 Lactobacillus plantarum (N13 ) 24mg (8,8 x10
9 

cfu) 

 Lactobacillus plantarum (CW006) 19.1mg (7 x10
9 
cfu) 

 Lactobacillus plantarum (Lp90) 18mg (6.6 x10
9 

cfu) 

 Bifidobacterium bifidum (BBi32) 18mg (2,5 x10
9 
cfu) 

 Bifidobacterium longum (BL21) 9.0mg (1,8 x10
9 
cfu) 

 Lactobacillus acidophilus (LA85) 9.0mg (1,6 x10
9 

cfu) 

 Bifidobacterium breve (BBr60) 8.5mg (1.87 x10
9 
cfu) 

 Lactobacillus bulgaricus (LB42) 7.4mg (2.38 x10
9 

cfu) 

 Lactobacillus casei (LC89) 6.0mg (2,8 x10
9 

cfu) 

 Bifidobacterium infantis (BI45) 2.5mg (0,25 x10
9 
cfu) 

 Lactobacillus fermentium (LF61) 1.30mg (0,74 x10
9 

cfu) 

 Lactobacillus reuteri (LR08) 0.9mg (0,58 x10
9 

cfu) 

 Bifidobacterium adolescentis (BAC30) 0.8mg (0,08 x10
9 

cfu) 

Inulin, Fructooligosaccharide, Sữa bột tách kem, chất tạo ngọt(Erythritol), Bột việt quất, Bột nam việt quất. 

Công dụng: Bổ sung lợi khuẩn, hỗ trợ duy trì sự cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột. Hỗ trợ giảm rối loạn tiêu 

hóa do loạn khuẩn đường ruột. 

 Đối tượng sử dụng: Trẻ em trên 3 tuổi và người lớn bị rối loạn tiêu hóa do loạn khuẩn đường ruột, người 

sử dụng kháng sinh kéo dài gây loạn khuẩn đường ruột. 

Cách dùng: Mỗi ngày 1-2 lần, mỗi lần 1 gói. Dùng trực tiếp hoặc pha với nước ấm hoặc pha với sữa. 

Những người sử dụng kháng sinh nên sử dụng sản phẩm sau 2 giờ. 

 Chú ý: -  hực  hẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.  

                - Không sử dụng sản phẩm cho người mẫn cảm kiêng kị với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. 

               - Người đang sử dụng thuốc, phụ nữ có thai tham khảo nhân viên y tế trước khi sử dụng. 

Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát, luôn giữ kín, tránh ánh sáng.  

Hạn sử dụng: 18 tháng kể từ ngày sản xuất. 

Ngày sản xuất: Xem trên  bao bì. 

Xuất sứ: Trung Quốc 

Đơn vị sản xuất: Wecare Probiotics Co., Ltd 

Địa chỉ: 1033 Longqiao Road, Wujiang, Suzhou, Jiangsu, China. 

Đơn  ị nhập khẩu và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm: Công ty TNHH  hiên Sư Việt Nam. 

 Địa chỉ: Lô XN 23, KCN Đại  n,  hường     inh,  h nh  hố Hải Dương,  ỉnh Hải Dương, Việt Nam. 

 Điện thoại: 0220.355.5789       Fax: 0220.355.5781 

Số XNCB: 
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