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THÔNG BÁO
Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm
Thực hiện Công văn số 22439/QLD-MP ngày 29/12/2017; Công văn số
2371/QLD-MP ngày 01/2/2018; Công văn số 4777/QLD-MP ngày 20/3/2018;
Công văn số 4781/QLD-MP ngày 21/3/2018; Công văn số 5348/QLD-MP ngày
28/3/2018; và Công văn số 5852/QLD-MP ngày 04/4/2017 của Cục Quản lý
Dược (Bộ Y tế) về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi các mỹ phẩm sau:
Số lô Ngày sản
xuất

TT

Tên sản phẩm

1

Nước súc
miệng trẻ em
Smart Kid
250ml (Hương
cam)

010217 13/02/17

Tên sản phẩm

Số tiếp
nhận
Phiếu công
bố - Ngày
cấp

Kem trắng da
ban đêm E100

075/15/
CBMP-CT
ngày
16/6/2015

TT

Tên sản phẩm

3

Star wars
EP.VII
shampoo &
shower gel

TT

2

4

The 7 dwarfs
shampoo &
champoo &
conditioner
wildberries
“dopey” with
organic oat
extract

Công ty sản xuất và chịu
Hạn dùng trách nhiệm đưa sản phẩm
ra thị trường
Công ty TNHH dược phẩm
Usapha sản xuất.
13/02/2020 Công ty cổ phần ATZ quốc
tế chịu trách nhiệm đưa sản
phẩm ra thị trường

Lý do thu hồi
Sản phẩm
không đáp ứng
yêu cầu về giới
hạn vi sinh vật
trong mỹ phẩm

Số lô Hạn dùng

Công ty sản xuất và chịu
trách nhiệm đưa sản phẩm
ra thị trường

14.01.17 03 năm

Cơ sở hóa mỹ phẩm Việt
Mẫu sản phẩm
Hương sản xuất.
có thành phần
Công ty TNHH SX TM Đại
không đúng với
Việt Hương chịu trách nhiệm
hồ sơ công bố
đưa sản phẩm ra thị trường

Số tiếp
nhận
Phiếu công
bố

Ngày cấp

Công ty sản xuất và chịu
trách nhiệm đưa sản phẩm
ra thị trường

Lý do thu hồi

9692/16/
CBMPQLD

31/5/2016

9699/16/
CBMPQLD

31/5/2016

Công ty sản xuất: Union
Cosmetics S.R.L (Địa chỉ:
Senigallia - Via focecesano,
4/9-60019 Senigallia (AN) Italia
Công ty đưa sản phẩm ra thị
trường: Công ty cổ phần
quốc tế Ngân An (Địa chỉ số
203 đường K1B, phường
Phú Diễn, quận Bắc Từ
Liêm, Tp Hà Nội)

Mỹ phẩm lưu
thông có thành
phần công thức
ghi trên nhãn
không đúng như
hồ sơ đã công
bố

Lý do thu hồi

5

6

7

Dior Sourcils
Poudre Crayon
à sourcils mine
poudre Powder
Eyebrow Pencil
(093-black;
593-Brown;
453-Sand)
Dior Home
sport very cool
spray fresh eau
de toillete
Dior J'Adore
L'or Essence de
Parfum

8

Phong tê thấp
Hoàng Xuân

9

Bộ ngâm chân
phong thấp

10

Nước tắm
Herbal

11

Abby

12

Sản phẩm kem
dưỡng trắng da
chống dị ứng 30 gram

13

Sản phẩm sữa
tắm trắng da
toàn thân cao
cấp - 200ml

94410/14/
CBMPQLD

54907/18/
CBMPQLD
37433/17/
CBMPQLD

42/17/
CBMP-TB

Mỹ phẩm lưu
thông có chứa
hàm lượng
Công ty sản xuất: Parfums
propylparaben
10/4/2018
Christian Dior.-33 Avenue
vượt quá giới
Hoche 75008 Paris - France
hạn qui định
Công ty đưa sản phẩm ra thị
cho phép của
trường: Công ty TNHH LASEAN.
Beauty Việt Nam (Địa chỉ:
Mỹ phẩm lưu
phòng 105c, Tầng 1, tòa nhà
hành có công
03/01/2018
Center Point, số 106 Nguyễn
thức ghi trên
Văn Trỗi, P.8, q. Phú Nhuận,
nhãn và công
Tp Hồ Chí Minh)
thức sản xuất
không đúng như
21/6/2017
hồ sơ đã công
bố.

3/10/2017

Công ty sản xuất: Công ty
CP TM Dược VTYT Khải
Hà Công ty chịu trách nhiệm
đưa ra thị trường: Công ty cổ
phần Đông Nam Dược Bách
Xuân

Công ty CP TM Dược
Các sản phẩm
VTYT Khải Hà sản xuất và
17/10/2014
mỹ phẩm lưu
chịu trách nhiệm đưa ra thị
hành không đáp
trường
ứng
về ghi nhãn
Công ty sản xuất: Công ty
sản phẩm
CP TM Dược VTYT Khải
48/16/
30/10/2016 Hà Công ty chịu trách nhiệm
CBMP-TB
đưa ra thị trường: Công ty
TNHH Dược Minh Châu
Công ty sản xuất: Công ty
CP TM Dược VTYT Khải
33/17/
05/9/2017 Hà Công ty chịu trách nhiệm
CBMP-TB
đưa ra thị trường: Công ty cổ
phần EU pharma Việt Nam
Sản phẩm
002040/15/
Hạn dùng
không đạt yêu
CBMP12/2019
cầu chất lượng
HCM
Công ty TNHH mỹ phẩm
về chỉ tiêu giới
Phi Thanh Vân(Địa chỉ: số
hạn nhiễm
360 Trần Văn Kiểu, p.11,
khuẩn theo qui
q.6, Tp HCM) đứng tên công
Số lô:
định và không
003203/13/
H1010636 bố và chịu trách nhiệm đưa
thống nhất về
CBMPsản phẩm ra thị trường
Hạn dùng
thành phần các
HCM
12/2020
paraben và 2phenoxyethanol
20/14/
CBMP-TB

Sở Y tế yêu cầu:
- Các doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm rà soát và thu hồi các mỹ phẩm
nêu trên (nếu có), báo cáo kết quả về Sở Y tế trước ngày 18/4/2018. Lưu hồ sơ
thu hồi mỹ phẩm theo qui định.
- Phòng Y tế các huyện - thành phố triển khai thông báo này đến các hộ
kinh doanh cá thể kinh doanh mỹ phẩm đóng trên địa bàn quản lý, tiếp nhận báo
cáo kết quả thu hồi của các cơ sở này, tổng hợp và báo cáo kết quả thu hồi về Sở
Y tế trước ngày 18/4/2018. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực
hiện thông báo này đối với các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm thuộc địa bàn quản lý,
phát hiện và xử lý cơ sở vi phạm theo quy định hiện hành, báo cáo về Sở Y tế sau
khi xử lý vi phạm (nếu có).
- Thanh tra Y tế và phòng Nghiệp vụ Dược có trách nhiệm:
+ Thanh, kiểm tra và giám sát các đơn vị, cơ sở thực hiện thông báo này.
+ Xử lý các đơn vị vi phạm theo qui định hiện hành.
Kể từ ngày ra thông báo các cơ sở kinh doanh còn mua và bán các mỹ
phẩm sai phạm nêu trên sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành./.
Nơi nhận:
- Các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm;
- Lãnh đạo Sở;
- Thanh tra Y tế;
- Chi cục QLTT;
- Trung tâm KN DP-MP;
- Phòng Y tế các huyện-Tp;
- Website ngành y tế;
- Lưu: VT, NVD.
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