Bộ Y TẾ
CỤC QUẦN LÝ DƯỢC
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/QLD-MP

Hà Nội, ngàyyỊỀ thảng 04 năm

NN đình chỉ lưu hành,
thu hồi mỹ phẩm

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công ty TNHH một thành viên BEAUTIZON
(Địa chỉ: Tòa nhà Lỉghthouse, 1254 Xô Viết Nghệ Tình,
p. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nang)

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 kết quả kiểm tra hậu mại tại Cồng ty TNHH một thành viên
BEAƯTIZON ngày 01/11/2019,
Cục Quản lý Dược thông báo:

1. Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 04 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty
TNHH một thành viên BEAUTIZON (Địa chỉ: Tòa nhà Lỉghthouse, 1254 Xô Viết
Nghệ Tĩnh, p. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nang) đứng tên công bố, nhập
khấu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, cụ thể như sau:
- Sản phẩm Antipodes worship skin defence antioxidant serum (Số tiếp nhận
Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 85270/18/CBMP-QLD cấp ngày 27/12/2018):
Tính năng, công dụng sản phẩm ghi trên nhãn không phù hợp với công bố tính năng
sản phẩm mỹ phẩm và hồ sơ công bố.

- Sản phẩm Sukin blemish control spot banishing gel (Số tiếp nhận Phiếu công
bố: 90104/19/CBMP-QLD cấp ngày 27/02/2019):
+ Tính năng, công dụng sản phẩm ghi trên nhãn không phù họp với công bố
tính năng sản phẩm mỹ phẩm và hồ sơ công bố.
+ Thành phần công thức sản phẩm ghi trên nhãn không đúng với thành phần
công thức sản phẩm ghi tại Phiếu công bố.
- 02 sản phẩm Sukin coffee & Coconut exíồliating masque (Số tiếp nhận Phiếu
công bố 90110/19/CBMP-QLD cấp ngày 27/02/2019) và sản phẩm Antipodes
Avocado Pear Nourishing Night Cream (Số tiếp nhận Phiếu công bố
85283/18/CBMP-QLD cấp ngày 27/02/2019): Thành phần công thức sản phẩm ghi
trên nhãn không đúng với thành phần công thức sản phẩm ghi tại Phiếu công bố.
2. Công ty TNHH một thành viên BEAƯTIZON phải:
- Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng các sản phẩm do
Công ty đứng tên công bố nêu trên. Tiến hành thu hồi toàn bộ mỹ phẩm không đáp
ứng quy định.
- Gửi báo cáo thu hồi các sản phẩm trên về Cục Quản lý Dược trước ngày
25/02/2020.

3. Sở Y tế Tp. Đà Nang kiểm tra, giám sát việc thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm
nêu trên của Công ty, báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.

4. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung uơng thông báo cho các co sở
kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm
nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Trương Quốc Cường (để b/cáo);
- CTr. Vũ Tuấn Cường (để b/cáo);
- Tạp chí Dược và Mỹ phẩm - Cục QLD;
- Trang TTĐT Cục QLD;
- Lưu: VT, PCTTr, MP (C).
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