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Hà Nộ ỉ, ngùy y o thảng ứ N flcí/ri 2019

V/v dinh chỉ lưu hành, thu hồi
mỹ phẩm không đạt chất lượng

Kính gửi:
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công ty TNIIII Newlane Cosmetics
(Địa chỉ: So 22 VSIPII đường so 1, Khu công nghiệp Việt
Nam-Singapore, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dâu Một,
tỉnh Bình Dương)

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy
định về quản lý mỹ phẩm;
Căn cứ công văn số 778/VKNTTW-KH đề ngày 05/12/2018 của Viện
Kiếm nghiệm thuốc Trung ương gứi kèm Phiếu kiểm nghiệm so 49L09 ngày
05/12/2018 về kết quả kiếm nghiệm mẫu mỹ phấm Aquala Honey Melon Hand
Wash (Số lô: A.051; ngày sản xuất: 07/4/2018; hạn dùng: 03 năm từ NSX; số
tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm: 227/17/CBMP-BD) do Công ty TNHH
Newlane Cosmetics sản xuất,
Mau mỹ phấm nêu trên do Viện Kiếm nghiệm thuốc Trung ương lấy tại
Cong ty I NI 111 Xuân Thúy (địa chí: 38 Khâm Thicn, quận Dồng Da, thảnh phố
Hà Nội) đê kiếm tra chất lượng; Mau thử không đáp ứng yêu cầu về gió'i hạn các
chất bảo quản 5-Chloro-2-methyl-3-isothiazolone (MCT) và 2-methyl-4isothiazolin-3-one (MIT) trong mỹ phẩm.
Cục Quản lý Dược thông báo:
1. Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô mỹ phẩm Aquala Honey
Melon Hand Wash (Số lô: A.051; ngày sản xuất: 07/4/2018; hạn dùng: 03 năm
từ NSX; Số tiếp nhận Phiếu công bô mỹ phẩm: 227/17/CBMP-BD) do Công ty
TNHH Newlane Cosmetics sản xuất.
2. Công ty TNHH Newlane Cosmetics phải:
- Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô mỹ phẩm nêu
trên; tiến hành thu hồi toàn bộ lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định
- Gửi báo cáo thu hồi lô mỹ phấm trên về Cục Quản lý Dược trước ngày
30/01/2019.
3. Đe nghị Sở Y tế tỉnh Bình Dương:
- Kiếm tra Công ty TNHH Newlane Cosmetics trong việc chấp hành pháp
luật về sán xuât, kinh doanh mỹ phâm theo quy định tại Thông tư số

06/201 1/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm
và các quy định khác có liên quan;
Giám sát vice thu hồi lỗ mỷ phẩm không đáp ứng quy dinh; Xử lý, xử
phạt vi phạm theo quy định hiộỉi hành và báo cáo kốl quá vồ Cục Quán lý Dưựe
trước ngày 15/02/2019.
4.
Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các
CO' sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi lô mỹ phấm
vi phạm nêu trên; kiếm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý
các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
- Cục trưởng Vũ Tuấn Cường (để b/cáo);
- VKNT TW, VKNT Tp.HCM;
- Trang TTĐT Cục QLD;
- Lưu: VT, TTr, MP.

