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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /SYT-NVD Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 28  tháng  6   năm 2019 

V/v đình chỉ lưu hành,  

thu hồi mỹ phẩm  

 

 

 

Kính gửi:  Trưởng phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố. 

 

Sở Y tế nhận được Công văn số 10053/QLD-MP và số 10054/QLD-MP 

ngày 24/6/2019 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ 

phẩm.  

Theo đó, Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn 

quốc các lô sản phẩm mỹ phẩm sau: 

1. Sản phẩm Medidao (số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 

65/18/CBMP-BN do Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 25/5/2018). 

Công ty sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phúc Lâm (địa chỉ: đường 

TS21, khu công nghiệp Tiên Sơn, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc 

Ninh); 

Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Medi 

Health (địa chỉ: 479/45A/3 Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông, quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh); 

Lý do thu hồi: Công dụng sản phẩm ghi trên nhãn không phù hợp với tính 

năng sản phẩm mỹ phẩm (“Giúp lưu thông khí huyết, tinh thần sảng khoái, giảm 

stress”, “Giúp phòng ngừa bệnh sản hậu, cảm cúm, phong thấp, đau đầu”, “Cải 

thiện tốt tình trạng đau mỏi thành bụng, hông, lưng và đùi, giúp tăng cường sinh 

lực, tạo giấc ngủ ngon, phục hồi sức khỏe cho phụ nữ sau khi sinh con hoặc sau 

sẩy thai”). 

2. Sản phẩm Serum CurmineClear Max (số tiếp nhận Phiếu công bố sản 

phẩm mỹ phẩm: 07/17/CBMP-BN do Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 

24/02/2017).  

Công ty sản xuất: Công ty TNHH dược phẩm Usapha (địa chỉ: đường TS 

11, khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh); 

Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phấm ra thị trường: Công ty cổ phần 

Bioscope Việt Nam (địa chỉ: số 14 đường Nguyên Quý Khánh, khu phố 5, 

phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh); 
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Lý do thu hồi: Tên sản phẩm ghi trên nhãn là “Serum nhũ tương 

CurmineClear” không đúng với tên sản phẩm ghi trên phiếu công bố (Serum 

CurmineClear Max”). 

3. Sản phẩm Magic Hair Serum (số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ 

phẩm: 143/18/CBMP-BN do Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 04/10/2018).  

Công ty sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phúc Lâm (địa chỉ: đường 

TS21, khu công nghiệp Tiên Sơn, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc 

Ninh); 

Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty cổ phần 

Dược phẩm Vạn Xuân Đường (địa chỉ: B5 lô BT06 khu đô thị Việt Hưng, đường 

Lưu Khánh Đàm, phường Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội). 

Lý do thu hồi: Công dụng sản phẩm ghi trên nhãn không phù hợp với tính 

năng sản phẩm mỹ phẩm (“giúp mọc tóc nhanh”). 

4. Sản phẩm Bọt rửa phụ khoa Navirento (số tiếp nhận Phiếu công bố sản 

phẩm mỹ phẩm: 87/17/CBMP-BN do Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 

06/11/2017). 

Công ty sản xuất: Công ty cổ phần Sinh học Dược phẩm Biopro (địa chỉ: 

khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh); 

Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Bắc 

Đức Noger (địa chỉ ghi trên Phiếu công bố: số 19, ngách 36, ngõ 203 đường Kim 

Ngưu, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội). 

Lý do thu hồi: Thành phần công thức sản phẩm ghi trên nhãn không thống 

nhất với thành phần công thức ghi trên Phiếu công bố (Thành phần Dược liệu 

Trầu không (Piper betle) có ghi trên Phiếu công bố nhưng không có trên nhãn sản 

phẩm). 

5. Sản phẩm Jecogo (số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 

88/17/CBMP-BN do Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 06/11/2017); 

Công ty sản xuất: Công ty cổ phần Sinh học Dược phẩm Biopro (địa chỉ: 

khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh); 

Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Bắc 

Đức Noger (địa chỉ ghi trên Phiếu công bố: số 19, ngách 36, ngõ 203 đường Kim 

Ngưu, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội); 

Lý do thu hồi: Công dụng sản phẩm ghi trên nhãn không phù hợp với tính 

năng sản phẩm mỹ phẩm (“Dầu gội trị chấy thảo dược”). 
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6. Sản phẩm Sữa tắm dầu tràm Organic Cajeput Baby Wash (số tiếp nhận 

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 61/16/CBMP-BN do Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh 

cấp ngày 08/11/2016); 

Công ty sản xuất: Công ty cổ phần Sinh học Dược phẩm Biopro (địa chỉ: 

khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh); 

Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH sản 

xuất & phân phối Thăng Long (địa chỉ: số 15/1/189 Hoàng Hoa Thám, phường 

Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội); 

Lý do thu hồi: Công dụng sản phẩm ghi trên nhãn không phù họp với tính 

năng sản phẩm mỹ phẩm (“Chống viêm”). 

Sở Y tế đề nghị Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố thông báo cho các cơ 

sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm thuộc địa bàn, phạm vi quản lý biết và thu hồi 

các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát việc thu hồi, trả về nhà phân 

phối các sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi (nếu có); xử lý những cơ sở vi phạm theo 

qui định hiện hành.  

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn 

vị báo cáo về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Dược) biết để được hướng dẫn. 

Công văn số 10053/QLD-MP và số 10054/QLD-MP ngày 24/6/2019 của 

Cục Quản lý Dược đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế, địa 

chỉ: soyte.baria-vungtau.gov.vn./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

-  Sở Công Thương; 

-  Cục Quản lý thị trường; 

- Các PGĐ SYT; 

- Thanh tra SYT, KH-TC (BP CNTT); 

-  TTKN DP-MP/T4G; 

-  DN kinh doanh thuốc; 

-  Lưu: VT, NVD. 

GIÁM ĐỐC 
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