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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 03 tháng 04 năm 2020

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 2729/2020/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH COFFEECELL
Địa chỉ: Số nhà 18, ngách 177 ngõ 42 phố Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0987571966                                   Fax: 
Email: phuongtran.sino@gmail.com
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe JN; do:  
Trading Point Groupe Elite Pharm
Địa chỉ: 17 rue des Freres Lumiere, 67201 Eckbolsheim, France sản xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn nhà sản xuất số JN00119
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

ATTP_CK_1_4

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: 18/2019/0108204915-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH COFFEECELL
      Địa chỉ: Số nhà 18, ngách 177 ngõ 42 phố Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0987571966 Fax: 

E-mail: phuongtran.sino@gmail.com

Mã số doanh nghiệp: 0108204915
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 JN
      2. Thành phần: 
   Trong 2 viên nén có chứa
    Chiết xuất cam quýt (Citrus aurantium) 40mg (trong đó bioflavonoids: 14mg); Vitamin C 
(Axit ascoricic): 40mg; lớp bọc: Sắt (oxit sắt) 9,24mg, titanium dioxit, Magie (magie oxit) 
44,32mg, hương ca cao, Vitamin B3 (Niacinamid): 8mg; Vitamin E (DL-Alpha tocopherol 
acetate): 4mg; Kẽm (Kẽm sulfat): 3mg; Betacaroten tự nhiên: 2mg; Vitamin B6 (Pyridoxin HCL): 
0,8mg; Mangan (Mangan sulfat): 0,8mg; Vitamin B2 (Riboflavin): 0,8mg; Vitamin B1 (Thiamine 
HCL): 0,7mg; Đồng (Đồng Gluconate): 0,3mg; Vitamin B9 (Axit folic): 180mcg; Vitamin D3 
(Cholecalciferol): 9mcg; Crom (Crom chloride): 14mcg; Vitamin B12 (Cyanocobalamin): 
0,10mcg. chất nén: dextrose, chất làm đầy: maltodextrin, hương vị: bột ca cao, hương ca cao, chất 
chống đóng bánh: muối magiê của axit béo, silicon dioxit

      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  Magiê  mg/2viên  44,32 ± 20%
2  Vitamin C  mg/2viên  40 ± 20%
3  Vitamin E  mg/2viên  4 ± 20%
4  Kẽm  mg/2viên  3 ± 20%
5  Vitamin B6  mg/2viên  0,8 ± 20%
6  Vitamin B1  mg/2viên  0,7 ± 20%
7  Vitamin B9  mcg/2viên  180 ± 20%
8  Vitamin D3  mcg/2viên  9 ± 20%
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9  Đồng  mg/2viên  0,3 ± 20%

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   3 năm kể từ ngày sản xuất. Hạn sử dụng ghi trên nhãn chính sản phẩm.
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
   Chất liệu bao bì: Đóng trong lọ nhựa PE, hộp giấy bao bao ngoài đảm bảo vệ sinh an toàn 
thực phẩm. 
   Quy cách đóng gói: 60 viên/lọ 
   Khối lượng viên: 892,5mg ± 7,5%
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   Trading Point Groupe Elite Pharm
   Địa chỉ: 17 rue des Freres Lumiere, 67201 Eckbolsheim, France

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 JN00119

      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 31 tháng 03 năm 2020
CÔNG TY TNHH COFFEECELL

ATTP_CK_1_1

TRẦN HỒNG PHƯƠNG
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NHÃN PHỤ SẢN PHẨM 

1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe JN 

2. Thành phần cấu tạo: Trong 2 viên nén có chứa 

 Chiết xuất cam quýt (Citrus aurantium) 40mg (trong đó bioflavonoids: 14mg); 

Vitamin C (Axit ascoricic): 40mg; lớp bọc: Sắt (oxit sắt) 9,24mg, titanium dioxit, Magie 

(magie oxit) 44,32mg, hương ca cao, Vitamin B3 (Niacinamid): 8mg; Vitamin E (DL-

Alpha tocopherol acetate): 4mg; Kẽm (Kẽm sulfat): 3mg; Betacaroten tự nhiên: 2mg; 

Vitamin B6 (Pyridoxin HCL): 0,8mg; Mangan (Mangan sulfat): 0,8mg; Vitamin B2 

(Riboflavin): 0,8mg; Vitamin B1 (Thiamine HCL): 0,7mg; Đồng (Đồng Gluconate): 0,3mg; 

Vitamin B9 (Axit folic): 180mcg; Vitamin D3 (Cholecalciferol): 9mcg; Crom (Crom 

chloride): 14mcg; Vitamin B12 (Cyanocobalamin): 0,10mcg. chất nén: dextrose, chất làm 

đầy: maltodextrin, hương vị: bột ca cao, hương ca cao, chất chống đóng bánh: muối magiê 

của axit béo, silicon dioxit 

3. Thời hạn sử dụng : 3 năm kể từ ngày sản xuất, hạn sử dụng in trên nhãn sản phẩm. 

4. Công dụng: Tăng cường sức đề kháng, tăng cường sức khỏe, hỗ trợ xương răng chắc 

khỏe và phát triển. 

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

  Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. 

            Không dùng vượt quá liều khuyến cáo hàng ngày.Thực phẩm bổ sung không thay 

thế được một chế độ ăn uống cân bằng và lối sống lành mạnh. Tránh xa tầm tay trẻ em. 

 Tham khảo ý kiến bác sỹ trước khi dùng. 

5. Đối tượng sử dụng: Dùng cho trẻ từ 4 tuổi trở lên 

6. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản 

- Hướng dẫn sử dụng: Ngày 2 lần mỗi lần 1 viên (một viên vào bữa sáng, một viên vào bữa 

trưa). 

- Bảo quản:  Ở nơi khô mát, tránh ánh sáng, dưới 25°C. 

8. Khối lượng tịnh: 53,8g (896,67mg/viên x 60 viên)  

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

Sản xuất bởi: Trading Point Groupe Elite Pharm 

Địa chỉ: 17 rue des Freres Lumiere, 67201 Eckbolsheim, Pháp. 

Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm:  
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CÔNG TY TNHH COFFEECELL 

Địa chỉ: Số nhà 18, ngách 177 ngõ 42 phố Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng 

Mai, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam 

Điện thoại: 0987571966 

Email phuongtran.sino@gmail.com 

10. ĐKSP 
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