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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:  241 /TB-ATTP 

 

Đồng Nai, ngày  14  tháng  4   năm 2020 

THÔNG BÁO 

Về việc kiểm tra giám sát việc lưu hành sản phẩm  

thực phẩm bảo vệ sức khỏe không đạt chất lượng 

 

Thực hiện công văn số 908/ATTP-PCTTr ngày 10/4/2020 của Cục An toàn thực phẩm 

về việc kiểm tra giám sát việc lưu hành sản phẩm thực phẩm. 

Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người sử dụng, tăng cường đấu tranh phòng chống 

hàng giả là thực phẩm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng 

không mua, không sử dụng, không kinh doanh 02 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

không đạt chất lượng, có các thông tin sau: 

1. Lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên giảm cân Giáng ngọc Eva, thông tin 

trên nhãn: số kiểm soát 012019, hạn dùng 28/5/2022 của Công ty TNHH Thương mại Dược 

phẩm Quốc tế BML (địa chỉ: Thôn Vĩnh Mộ, xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải 

Dương) công bố, sản xuất tại Công ty Cổ phần Phúc Lâm (địa chỉ: Đường TS21, khu công 

nghiệp Tiên Sơn, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). 

2. Lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Men Pro New hộp 30 viên, thông tin trên 

nhãn: NSX: 25/12/2018 – HSD: 24/12/2021 – Lô SX: 032018 của Công ty TNHH Thương 

mại Dược phẩm Quốc tế BML công bố, sản xuất tại Công ty Cổ phần Phúc Lâm. 

Trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân buôn bán sản phẩm có các thông tin nêu trên, đề 

nghị người tiêu dùng thông báo đến Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Số 59, Phạm Văn 

Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) SĐT: 0251. 8820511 – 

0251. 8820775 để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

Trân trọng./. 
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- Sở Y tế; 
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