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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2019

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 6908/2019/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: Công ty cổ phần Nori Organic
Địa chỉ: Số 6, ngách 61 ngõ 1002 đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, 
Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0945987345                                   Fax: 
Email: Noriorganic@gmail.com
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Rockman; do:  
Sản xuất tại: Công ty cổ phần dược phẩm Fresh Life
Địa chỉ: Một phần lô D, khu công nghiệp Hòa Xá, xã Mỹ Xá, thành phố Nam Định, Nam 
Định
Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 000150 /2018/ATTP-CNĐK, Ngày cấp: 
26/01/2018//Nơi cấp: Cục an toàn thực phẩm - Bộ Y tế
Nước xuất xứ: Việt Nam sản xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn nhà sản xuất số 02/2019 ngày 3 tháng 5 năm 2019 (có bản tiêu chuẩn sản phẩm 
đính kèm)
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

CỤC TRƯỞNG
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Nguyễn Thanh Phong
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 3/2019/0108682703-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: Công ty cổ phần Nori Organic
      Địa chỉ: Số 6, ngách 61 ngõ 1002 đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành 
Phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0945987345 Fax: 

E-mail: Noriorganic@gmail.com

Mã số doanh nghiệp: 0108682703
Số giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 
Ngày cấp/ Nơi cấp: /

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Rockman
      2. Thành phần: 
   Cao Cốt toái bổ: 500mg
   Cao Đỗ trọng: 500mg
   Cao Sâu chít: 100mg
   Cao dâm dương hoắc: 100mg
   Cao ba kích tím: 100mg
   Cao nhân sâm (Panax ginseng extract): 50mg
   Quế nhục: 30mg
   Triptophan (chiết xuất từ trứng kiến gai đen): 10mg
   Cao nấm đông trùng hạ thảo (Cordyceps Militaris extract): 5mg
   Phụ liệu: Nabica, chất điều chỉnh độ acid - acid citric, đường kính, chất tạo ngọt – Aspartame, 
saccharin, HPMC, Tween 80, Natri benzoat, parafin lỏng, hương hoa quả tổng hợp vừa đủ 1 viên

      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố

1  Cốt toái bổ  Định tính  Dương tính
2  Đỗ trọng  Định tính  Dương tính
3  Dâm dương hoắc  Định tính  Dương tính
4  Ba kích tím  Định tính  Dương tính
5  Ginsenosid  mg/100g  ≥ 0,1
6  Nhóm ức chế men phosphodiesterase (PDE5)  Định tính  Âm tính



MA HO SO: 19.05.31.42117.DKCB

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   36 tháng kể từ ngày sản xuất
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
   Bao bì: Sản phẩm được đóng trong vỉ (nhôm, PVC), tuýp nhựa, bên ngoài là hộp giấy để đảm 
bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của Bộ Y Tế.
   Quy cách đóng gói: Tuýp 10 viên, 20 viên. Hộp 1 tuýp, 2 tuýp, 5 tuýp.
   Vỉ ( 5 viên, 10 viên). Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 5 vỉ.
   Khối lượng viên: Viên 3,5g ± 7,5%.
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   Sản xuất tại: Công ty cổ phần dược phẩm Fresh Life
   Địa chỉ: Một phần lô D, khu công nghiệp Hòa Xá, xã Mỹ Xá, thành phố Nam Định, Nam 
Định
   Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 000150 /2018/ATTP-CNĐK, Ngày cấp: 
26/01/2018//Nơi cấp: Cục an toàn thực phẩm - Bộ Y tế

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Tiêu chuẩn nhà sản xuất số 02/2019 ngày 3 tháng 5 năm 2019 (có bản tiêu chuẩn sản phẩm 
đính kèm)

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN NORI ORGANIC

ATTP_CK_1_1

Lê Đức Anh
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