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 27 tháng 07 năm 2021

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 6854/2021/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN LINH DƯỢC TRƯỜNG SƠN
Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Ngôi Sao, Khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, Phường Đại
Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 02473008366
Fax:
Email: linhduoctruongson@gmail.com
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe NANGOLDCORD TS;; do:
Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà
- Số giấy chứng nhận GMP: 37/2020/ATTP-CNGMP
Ngày hết hiệu lực: 27/05/2023. Nơi cấp: Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế
- Địa chỉ: Số 415 đường Hàn Thuyên, phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam
Định, Việt Nam sản xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn nhà sản xuất số 0350-TP-23 ngày 11 tháng 6 năm 2021 (có bản tiêu chuẩn 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

ATTP_CK_3_6

ATTP_CK_1_4

Nguyễn Thanh Phong

MA HO SO: 21.06.24.151719.DKCB

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

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 2/2021/0109340156-DKCB
I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN LINH DƯỢC TRƯỜNG SƠN
Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Ngôi Sao, Khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, Phường Đại Kim,
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Fax:
Điện thoại: 02473008366
E-mail: linhduoctruongson@gmail.com
Mã số doanh nghiệp: 0109340156
Số giấy chứng nhận GMP:
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: /
II. Thông tin về sản phẩm
1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe NANGOLDCORD TS
2. Thành phần:
Trong 1,5g cốm chứa:
Nano Nấm đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris) 120mg
Beta glucan 15mg
Phụ liệu: Polyvinyl pyrrolidone K30, manitol, sucralose, hương tổng hợp, natri benzoat,
aerosil.
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
Beta glucan
mg/gói
12-18
2
Nấm đông trùng hạ thảo
Định tính
Dương tính
4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:
36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất (NSX) và hạn sử dụng (HSD) in trên bao bì.
5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:
- Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng trong gói 3 lớp PE/Al/giấy đựng trong hộp giấy cứng
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của Bộ Y tế
- Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói, 15 gói, 20 gói, 30 gói, 50 gói, 60 gói.
Khối lượng gói:1,5g ± 7,5%.
Dạng bào chế: cốm
6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:

MA HO SO: 21.06.24.151719.DKCB

Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà
- Số giấy chứng nhận GMP: 37/2020/ATTP-CNGMP
Ngày hết hiệu lực: 27/05/2023. Nơi cấp: Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế
- Địa chỉ: Số 415 đường Hàn Thuyên, phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam
Định, Việt Nam
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 0350-TP-23 ngày 11 tháng 6 năm 2021 (có bản tiêu chuẩn 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 20 tháng 07 năm 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN LINH DƯỢC TRƯỜNG SƠN
ATTP_CK_1_1

ĐỖ TRƯỜNG SƠN

MA HO SO: 21.06.24.151719.DKCB

Ký bởi: CONG TY CO PHAN LINH DUOC TRUONG SON
Thời gian ký: 20/07/2021 10:10:09

Ghi chú: ...
10 , 15 , 20 , 30 , 50 , 60

THÀNH PHẦN: Trong 1,5g cốm chứa:
Nano Nấm đông trùng hạ thảo
(Cordyceps militaris)..............................120mg
Beta glucan............................................15mg
Phụ liệu: Polyvinyl pyrrolidone K30, manitol, sucralose, hương
tổng hợp, natri benzoat, aerosil.
CÔNG DỤNG: Hỗ trợ bồi bổ và tăng cường sức khỏe, nâng cao
thể trạng và tăng sức đề kháng cho cơ thể.
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:
Người mệt mỏi, suy nhược cơ thể, sức đề kháng kém, người mới
ốm dậy. Người có nhu cầu tăng cường sức khỏe.
CÁCH DÙNG : Uống 1-2 gói/lần. Có thể dùng từ 1-5 lần/ngày.
Uống trực tiếp hoặc có thể pha loãng với nước.

Nano Nấm Đông Trùng Hạ Thảo

Nano Nấm Đông Trùng Hạ Thảo

BẢO QUẢN: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 300C.

Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng
thay thế thuốc chữa bệnh.

SẢN XUẤT TẠI:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ
Địa chỉ: 415 Hàn Thuyên, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam
Định, Tỉnh Nam Định.

Hộp ... gói cốm 1,5g

Số ĐKSP:
Số lô sx:
Ngày sx:
HD:

THƯƠNG NHÂN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SẢN PHẨM:
CÔNG TY CỔ PHẦN LINH DƯỢC TRƯỜNG SƠN
Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Ngôi Sao, Khu đô thị mới Đại Kim-Định
Công, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Điện thoại: 02473008366
Email: linhduoctruongson@gmail.com
Website: linhduoctruongson.vn

MA HO SO: 21.06.24.151719.DKCB

CẢNH BÁO VỀ SỨC KHỎE:
- Không sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần
nào của sản phẩm.
- Không sử dụng cho phụ nữ có thai
- Không dùng cho trẻ em dưới 6 tuổi.
- Đối với người già và một số người có vi khuẩn có hại trong
đường ruột, sau khi uống sẽ có hiện tượng đi ngoài nhẹ trong 3
ngày đầu sử dụng sản phẩm.
- Có thể hơi tăng huyết áp và nhịp tim sau khi uống, sẽ ổn định
trở lại sau 30-60 phút, sau 5-10 ngày sử dụng sản phẩm sẽ
không còn hiện tượng trên. Những người có tiền sử huyết áp,
tim mạch tham khảo ý kiến bác sỹ trước khi dùng.
- Người rối loạn đông máu nên hỏi ý kiến bác sỹ trước khi sử
dụng.
- Không dùng cho người chuẩn bị phẫu thuật hoặc vết thương
hở.

Hộp ... gói cốm 1,5g

MA HO SO: 21.06.24.151719.DKCB
THÀNH PHẦN: Trong 1,5g cốm chứa:
Nano Nấm đông trùng hạ thảo
(Cordyceps militaris)..............................120mg
Beta glucan............................................15mg
Phụ liệu: Polyvinyl pyrrolidone K30, manitol, sucralose, hương tổng hợp, natri benzoat, aerosil.
CÔNG DỤNG: Hỗ trợ bồi bổ và tăng cường sức khỏe, nâng cao thể trạng và tăng sức đề kháng
cho cơ thể.
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:
Người mệt mỏi, suy nhược cơ thể, sức đề kháng kém, người mới ốm dậy. Người có nhu cầu
tăng cường sức khỏe.

Số ĐKSP:
Số lô sx:
Ngày sx:
HD:
CÁCH DÙNG : Uống 1-2 gói/lần. Có thể dùng từ 1-5 lần/ngày.
BẢO QUẢN: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 300C.
SẢN XUẤT TẠI: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ
Địa chỉ: 415 Hàn Thuyên, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Tỉnh
Nam Định.

Hộp 30 gói cốm 1,5g

Nano Nấm Đông Trùng Hạ Thảo
THƯƠNG NHÂN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SẢN PHẨM:
CÔNG TY CỔ PHẦN LINH DƯỢC TRƯỜNG SƠN
Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Ngôi Sao, Khu đô thị mới Đại
Kim-Định Công, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Điện thoại: 02473008366

Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế
thuốc chữa bệnh.

CẢNH BÁO VỀ SỨC KHỎE:
Không sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
Không sử dụng cho phụ nữ có thai
Không dùng cho trẻ em dưới 6 tuổi.
Đối với người già và một số người có vi khuẩn có hại trong đường ruột, sau khi uống sẽ có hiện
tượng đi ngoài nhẹ trong 3 ngày đầu sử dụng sản phẩm.
Có thể hơi tăng huyết áp và nhịp tim sau khi uống, sẽ ổn định trở lại sau 30-60 phút, sau 5-10
ngày sử dụng sản phẩm sẽ không còn hiện tượng trên. Những người có tiền sử huyết áp, tim
mạch tham khảo ý kiến bác sỹ trước khi dùng.
Người rối loạn đông máu nên hỏi ý kiến bác sỹ trước khi sử dụng.
Không dùng cho người chuẩn bị phẫu thuật hoặc vết thương hở.

Nano Nấm Đông Trùng Hạ Thảo

Hộp 30 gói cốm 1,5g

Mẫu nhãn gói

SẢN XUẤT TẠI:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ
Địa chỉ: 415 Hàn Thuyên, Phường Vị Xuyên, Thành phố
Nam Định, Tỉnh Nam Định.

THƯƠNG NHÂN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SẢN PHẨM:
CÔNG TY CỔ PHẦN LINH DƯỢC TRƯỜNG SƠN
Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Ngôi Sao, Khu đô thị mới Đại Kim-Định Công, Phường
Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội. Điện thoại: 02473008366

Nano Nấm Đông Trùng Hạ Thảo

,

Bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30 C .

Số lô sx, HD: Dập nổi trên gói

MA HO SO: 21.06.24.151719.DKCB

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 06 tháng 08 năm 2021

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 7251/2021/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN LINH DƯỢC TRƯỜNG SƠN
Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Ngôi Sao, Khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, Phường Đại
Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 02473008366
Fax:
Email: linhduoctruongson@gmail.com
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe NANPHIOCORD TS;; do:
Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà
- Số giấy chứng nhận GMP: 37/2020/ATTP-CNGMP
Ngày hết hiệu lực: 27/05/2023. Nơi cấp: Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế
- Địa chỉ: Số 415 đường Hàn Thuyên, phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam
Định, Việt Nam sản xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn nhà sản xuất số 0350-TP-24 ngày 11 tháng 6 năm 2021 (có bản tiêu chuẩn 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

ATTP_CK_3_6

ATTP_CK_1_4

Nguyễn Thanh Phong

MA HO SO: 21.06.24.151720.DKCB

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

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 3/2021/0109340156-DKCB
I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN LINH DƯỢC TRƯỜNG SƠN
Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Ngôi Sao, Khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, Phường Đại Kim,
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Fax:
Điện thoại: 02473008366
E-mail: linhduoctruongson@gmail.com
Mã số doanh nghiệp: 0109340156
Số giấy chứng nhận GMP:
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: /
II. Thông tin về sản phẩm
1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe NANPHIOCORD TS
2. Thành phần:
Trong 1 viên nang cứng chứa:
Nano Nấm đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris) 120mg
Beta glucan 15mg
Phụ liệu: Avicel, talc, magnesi stearat, aerosil, natri benzoat, vỏ nang gelatin
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
Beta glucan
mg/viên
12-18
2
Nấm đông trùng hạ thảo
Định tính
Dương tính
4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:
36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất (NSX) và hạn sử dụng (HSD) in trên bao bì.
5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:
- Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng trong vỉ nhôm-PVC hoặc lọ nhựa PET hoặc lọ thủy
tinh đựng trong hộp giấy cứng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
- Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 30 viên, 60 viên, 90 viên, 120 viên. Hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 6 vỉ, 9 vỉ,
10 vỉ, 12 vỉ x 10 viên. Hộp 5 vỉ, 10 vỉ, 15 vỉ, 20 vỉ x 6 viên.
Khối lượng viên: 470mg ± 7,5%.
Dạng bào chế: viên nang cứng
6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:

MA HO SO: 21.06.24.151720.DKCB

Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà
- Số giấy chứng nhận GMP: 37/2020/ATTP-CNGMP
Ngày hết hiệu lực: 27/05/2023. Nơi cấp: Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế
- Địa chỉ: Số 415 đường Hàn Thuyên, phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam
Định, Việt Nam
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 0350-TP-24 ngày 11 tháng 6 năm 2021 (có bản tiêu chuẩn 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 30 tháng 07 năm 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN LINH DƯỢC TRƯỜNG SƠN
ATTP_CK_1_1

ĐỖ TRƯỜNG SƠN

MA HO SO: 21.06.24.151720.DKCB

Ký bởi: CONG TY CO PHAN LINH DUOC TRUONG SON
Thời gian ký: 30/07/2021 09:39:38

Hộp .... vỉ x 6 viên nang cứng

Nano Nấm Đông Trùng Hạ Thảo
THÀNH PHẦN: Trong 1 viên nang cứng 470mg chứa:
Nano Nấm đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris)..............................120mg
Beta glucan............................................................................................15mg
Phụ liệu: Avicel, talc, magnesi stearat, aerosil, natri benzoat, vỏ nang gelatin.
CÔNG DỤNG: Hỗ trợ bồi bổ và tăng cường sức khỏe, nâng cao thể trạng và tăng sức đề kháng
cho cơ thể.
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:
Người mệt mỏi, suy nhược cơ thể, sức đề kháng kém, người mới ốm dậy. Người có nhu cầu tăng
cường sức khỏe.

Nano Nấm Đông Trùng Hạ Thảo

CÁCH DÙNG : Uống 1-2 viên/lần. Có thể dùng từ 1-5 lần/ngày
0
BẢO QUẢN: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30 C.
SẢN XUẤT TẠI: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ
Địa chỉ: 415 Hàn Thuyên, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định.
Số ĐKSP:
Số lô sx:
Ngày sx:
HD:

Nano Nấm Đông Trùng Hạ Thảo

Hộp ....vỉ x ... viên nang cứng
THƯƠNG NHÂN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SẢN PHẨM:
CÔNG TY CỔ PHẦN LINH DƯỢC TRƯỜNG SƠN
Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Ngôi Sao, Khu đô thị mới Đại Kim-Định Công, Phường Đại Kim, Quận
Hoàng Mai, Hà Nội.
Điện thoại: 02473008366
Email: linhduoctruongson@gmail.com
Website: linhduoctruongson.vn
Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Ghi chú: ..... tương đương
5,10,15,20 vỉ x 6 viên nang cứng
3,5,6, 9,10, 12 vỉ x 10 viên nang cứng.

MA HO SO: 21.06.24.151720.DKCB

CẢNH BÁO VỀ SỨC KHỎE:
- Không sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
- Không sử dụng cho phụ nữ có thai
- Không dùng cho trẻ em dưới 6 tuổi.
- Đối với người già và một số người có vi khuẩn có hại trong đường ruột, sau khi uống sẽ có hiện tượng đi ngoài
nhẹ trong 3 ngày đầu sử dụng sản phẩm.
- Có thể hơi tăng huyết áp và nhịp tim sau khi uống, sẽ ổn định trở lại sau 30-60 phút, sau 5-10 ngày sử dụng
sản phẩm sẽ không còn hiện tượng trên. Những người có tiền sử huyết áp, tim mạch tham khảo ý kiến bác sỹ
trước khi dùng.
- Người rối loạn đông máu nên hỏi ý kiến bác sỹ trước khi sử dụng.
- Không dùng cho người chuẩn bị phẫu thuật hoặc vết thương hở.

1. Nhãn hộp

Ghi chú: ..... tương đương
30, 60, 90,120.

THÀNH PHẦN: Trong 1 viên nang cứng 470mg chứa:
Nano Nấm đông trùng hạ thảo
(Cordyceps militaris)..............................120mg
Beta glucan............................................15mg
Phụ liệu: Avicel, talc, magnesi stearat, aerosil, natri
benzoat, vỏ nang gelatin.

Nano Nấm Đông Trùng Hạ Thảo

CÔNG DỤNG: Hỗ trợ bồi bổ và tăng cường sức khỏe,
nâng cao thể trạng và tăng sức đề kháng cho cơ thể.

Nano Nấm Đông Trùng Hạ Thảo

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:
Người mệt mỏi, suy nhược cơ thể, sức đề kháng kém,
người mới ốm dậy. Người có nhu cầu tăng cường sức
khỏe.
CÁCH DÙNG : Uống 1-2 viên/lần. Có thể dùng từ 1-5
lần/ngày.
BẢO QUẢN:
Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ không
0
quá 30 C. Đậy chặt nắp sau mỗi lần sử dụng.
SẢN XUẤT TẠI:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ
Địa chỉ: 415 Hàn Thuyên, Phường Vị Xuyên, Thành phố
Nam Định, Tỉnh Nam Định.
THƯƠNG NHÂN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SẢN PHẨM:
CÔNG TY CỔ PHẦN LINH DƯỢC TRƯỜNG SƠN
Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Ngôi Sao, Khu đô thị mới Đại
Kim-Định Công, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà
Nội.
Điện thoại: 02473008366
Email: linhduoctruongson@gmail.com
Website: linhduoctruongson.vn

Hộp 1 lọ x ...viên nang cứng

THÀNH PHẦN: Trong 1 viên nang cứng 470mg chứa: Nano Nấm
đông trùng hạ thảo(Cordyceps militaris) 120mg; Beta glucan 15mg.
Phụ liệu: Avicel, talc, magnesi stearat, aerosil, natri benzoat, vỏ
nang gelatin.
CÔNG DỤNG: Hỗ trợ bồi bổ và tăng cường sức khỏe, nâng cao thể
trạng và tăng sức đề kháng cho cơ thể.
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG: Người mệt mỏi, suy nhược cơ thể, sức đề
kháng kém, người mới ốm dậy. Người có nhu cầu tăng cường sức
khỏe.
CÁCH DÙNG : Uống 1-2 viên/lần. Có thể dùng từ 1-5 lần/ngày. Đậy
chặt nắp sau mỗi lần sử dụng.
0
BẢO QUẢN: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30C.
SẢN XUẤT TẠI: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ
Địa chỉ: 415 Hàn Thuyên, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định,
Tỉnh Nam Định.
Số ĐKSP:
Số lô sx:
Ngày sx:
HD:

Nano Nấm Đông Trùng Hạ Thảo

Lọ.... viên nang cứng

MA HO SO: 21.06.24.151720.DKCB

CẢNH BÁO VỀ SỨC KHỎE: Không sử dụng cho người mẫn cảm với
bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Không sử dụng cho phụ nữ
có thai. Không dùng cho trẻ em dưới 6 tuổi. Đối với người già và
một số người có vi khuẩn có hại trong đường ruột, sau khi uống sẽ
có hiện tượng đi ngoài nhẹ trong 3 ngày đầu sử dụng sản phẩm.
Có thể hơi tăng huyết áp và nhịp tim sau khi uống, sẽ ổn định trở
lại sau 30-60 phút, sau 5-10 ngày sử dụng sản phẩm sẽ không còn
hiện tượng trên. Những người có tiền sử huyết áp, tim mạch tham
khảo ý kiến bác sỹ trước khi dùng. Người rối loạn đông máu nên
hỏi ý kiến bác sỹ trước khi sử dụng. Không dùng cho người chuẩn
bị phẫu thuật hoặc vết thương hở.
Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay
thế thuốc chữa bệnh.
THƯƠNG NHÂN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SẢN PHẨM:
CÔNG TY CỔ PHẦN LINH DƯỢC TRƯỜNG SƠN
Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Ngôi Sao, Khu đô thị mới Đại Kim-Định
Công, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Điện thoại: 02473008366 Website: linhduoctruongson.vn.
Email: linhduoctruongson@gmail.com

CẢNH BÁO VỀ SỨC KHỎE:
- Không sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành
phần nào của sản phẩm.
- Không sử dụng cho phụ nữ có thai
- Không dùng cho trẻ em dưới 6 tuổi.
- Đối với người già và một số người có vi khuẩn có hại
trong đường ruột, sau khi uống sẽ có hiện tượng đi
ngoài nhẹ trong 3 ngày đầu sử dụng sản phẩm.
- Có thể hơi tăng huyết áp và nhịp tim sau khi uống,
sẽ ổn định trở lại sau 30-60 phút, sau 5-10 ngày sử
dụng sản phẩm sẽ không còn hiện tượng trên. Những
người có tiền sử huyết áp, tim mạch tham khảo ý kiến
bác sỹ trước khi dùng.
- Người rối loạn đông máu nên hỏi ý kiến bác sỹ trước
khi sử dụng.
- Không dùng cho người chuẩn bị phẫu thuật hoặc
vết thương hở.
Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có
tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Số ĐKSP:
Số lô sx:
Ngày sx:
HD:

Hộp 1 lọ x ...viên nang cứng
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CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

Số: 0350-TP-23

BẢN TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM
1.

Sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe NANGOLDCORD TS

2.

Tên, địa chỉ cơ cở sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà
Địa chỉ: Số 415 đường Hàn Thuyên, phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định,

tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.3649408
Trạng thái sản phẩm:

3.

- Dạng bào chế: cốm
- Màu sắc: màu vàng
- Mùi vị: thơm mùi thảo mộc
- Khối lượng: 1,5g/gói ± 7,5%
Thành phần cấu tạo: Trong 1,5g cốm chứa:
Nano Nấm đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris)
Beta glucan

120mg
15mg

Phụ liệu: Polyvinyl pyrrolidone K30, manitol, sucralose, hương tổng hợp,
natri benzoat, aerosil.
Chỉ tiêu tạo nên công dụng của sản phẩm

4.

Tên chỉ tiêu

STT
1

Beta glucan

2

Nấm đông trùng hạ thảo

5.

Đơn vị tính

Mức chất lượng

mg/gói

12-18

Định tính

Dương tính

Chỉ tiêu an toàn

a. Giới hạn về vi sinh vật
TT

Tên chỉ tiêu

Đơn vị tính

Mức tối đa

1

Tổng số vi sinh vật hiếu khí

CFU/g

10000

2

Tổng số bào tử nấm men nấm mốc

CFU/g

100

3

Cl.perfringens

CFU/g

10

4

E.coli

CFU/g

10

5

Coliforms

CFU/g

10

b. Giới hạn về kim loại nặng
TT

Tên kim loại nặng

Đơn vị tính

Mức tối đa

1

Chì (Pb)

ppm

3

2

Cadimi (Cd)

ppm

1

3

Thủy ngân (Hg)

ppm

0,1

6.

Hướng dẫn sử dụng:

- Công dụng, Đối tượng, Cách dùng : Xem trên nhãn sản phẩm đính kèm hồ sơ.
- Cảnh báo về sức khỏe:
Không sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
Không sử dụng cho phụ nữ có thai
Không dùng cho trẻ em dưới 6 tuổi
Đối với người già và một số người có vi khuẩn có hại trong đường ruột, sau khi uống sẽ
có hiện tượng đi ngoài nhẹ trong 3 ngày đầu sử dụng sản phẩm

Có thể hơi tăng huyết áp và nhịp tim sau khi uống, sẽ ổn định trở lại sau 30-60
phút, sau 5-10 ngày sử dụng sản phẩm sẽ không còn hiện tượng trên. Những
người có tiền sử huyết áp, tim mạch tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.
Người rối loạn đông máu nên hỏi ý kiến bác sỹ trước khi sử dụng.
Không dùng cho người chuẩn bị phẫu thuật hoặc vết thương hở.
Lưu ý:
Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa
bệnh.

7.

Chất liệu bao bì, quy cách đóng gói:
• Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng trong gói 3 lớp PE/Al/giấy đựng trong
hộp giấy cứng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
• Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói, 15 gói, 20 gói, 30 gói, 50 gói, 60 gói.
Khối lượng:1,5/gói ± 7,5%.

8.

Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất (NSX) và hạn

sử dụng (HSD) in trên bao bì.

9.

Hướng dẫn bảo quản:

- Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 300C.
Ngày 11 tháng 6 năm 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

Số: 0350-TP-24

BẢN TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM
1.

Sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe NANPHIOCORD TS

2.

Tên, địa chỉ cơ cở sản xuất: Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà
Địa chỉ: Số 415 đường Hàn Thuyên, phường Vị Xuyên, Thành phố Nam

Định, tỉnh Nam Định
Điện thoại: 0228.649408
Trạng thái sản phẩm:

3.

- Dạng bào chế: Viên nang cứng
- Màu sắc: màu vàng
- Mùi vị: thơm mùi thảo mộc
- Khối lượng : 470mg/ viên ± 7,5%
Thành phần cấu tạo: Trong 1 viên nang cứng chứa:
Nano Nấm đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris)
Beta glucan

120mg
15mg

Phụ liệu: Avicel, talc, magnesi stearat, aerosil, natri benzoat, vỏ nang gelatin
Chỉ tiêu tạo nên công dụng của sản phẩm

4.

Tên chỉ tiêu

STT

Đơn vị tính

Mức chất lượng

1

Beta glucan

mg/viên

12-18

2

Nấm đông trùng hạ thảo

Định tính

Dương tính

5.

Chỉ tiêu an toàn

a. Giới hạn về vi sinh vật
TT

Tên chỉ tiêu

Đơn vị tính

Mức tối đa

1

Tổng số vi sinh vật hiếu khí

CFU/g

10000

2

Tổng số bào tử nấm men nấm mốc

CFU/g

100

3

Cl.perfringens

CFU/g

10

4

E.coli

CFU/g

10

5

Coliforms

CFU/g

10

b. Giới hạn về kim loại nặng
TT

Tên kim loại nặng

Đơn vị tính

Mức tối đa

1

Chì (Pb)

ppm

3

2

Cadimi (Cd)

ppm

1

3

Thủy ngân (Hg)

ppm

0,1

6.

Hướng dẫn sử dụng:

- Công dụng, Đối tượng, Cách dùng : xem trên nhãn sản phẩm đính kèm.
- Cảnh báo về sức khỏe:
Không sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
Không sử dụng cho phụ nữ có thai
Không dùng cho trẻ em dưới 6 tuổi
Đối với người già và một số người có vi khuẩn có hại trong đường ruột, sau khi
uống sẽ có hiện tượng đi ngoài nhẹ trong 3 ngày đầu sử dụng sản phẩm

Có thể hơi tăng huyết áp và nhịp tim sau khi uống, sẽ ổn định trở lại sau 30-60 phút, sau 5-10
ngày sử dụng sản phẩm sẽ không còn hiện tượng trên. Những người có tiền sử huyết áp, tim
mạch tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng
Người rối loạn đông máu nên hỏi ý kiến bác sỹ trước khi sử dụng
Không dùng cho người chuẩn bị phẫu thuật hoặc vết thương hở.
Lưu ý:
Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc
chữa bệnh.
7.

Chất liệu bao bì, quy cách đóng gói:
• Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng trong vỉ nhôm-PVC hoặc lọ nhựa
PET hoặc lọ thủy tinh đựng trong hộp giấy cứng đảm bảo vệ sinh an
toàn thực phẩm
• Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 30 viên, 60 viên, 90 viên, 120 viên. Hộp 3
vỉ, 5 vỉ, 6 vỉ, 9 vỉ, 10 vỉ, 12 vỉ x 10 viên. Hộp 5 vỉ, 10 vỉ, 15 vỉ, 20 vỉ x 6
viên.
Khối lượng viên:470mg ± 7,5%.

8.

Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất (NSX)

và hạn sử dụng (HSD) in trên bao bì.

9.

Hướng dẫn bảo quản:

- Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 300C. Đậy chặt nắp sau mỗi lần sử
dụng (đối với dạng lọ).
Ngày 11 tháng 6 năm 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ

BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2623/2021/XNQC-ATTP

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2021

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO
Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN LINH DƯỢC TRƯỜNG SƠN
Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Ngôi Sao, Khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, Phường
Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Fax:
Điện thoại: 02473008366
STT

Tên sản phẩm

Số, ký hiệu của Giấy tiếp nhận đăng ký bản
công bố

1

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
NANGOLDCORD TS

6854/2021/ĐKSP

Phương tiện quảng cáo:
Tờ rơi, apphich, poster, sản phẩm in
Quảng cáo trên các báo điện tử, mạng xã hội, facebook, zalo. Quảng cáo trên các
ấn phẩm, tài liệu, công cụ, vật dụng truyền thông: tờ rơi, áo, bìa quyển sổ, poster,
catalog. Quảng cáo trên kệ, tủ trưng bày, vật dụng trưng bày tại các điểm bán
hàng, nhà thuốc, quầy thuốc. Quảng cáo trên các phương tiện di động
Quảng cáo trên website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Quảng cáo bằng biển, bảng, pano
Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Trong hội thảo, hội nghị, đào tạo và trong hộp sản phẩm
Có nội dung quảng cáo (đính kèm) đã được duyệt phù hợp với quy định hiện hành.
Yêu cầu tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
ATTP_CK_3_6

ATTP_CK_1_4

Trần Việt Nga

21.09.13.11899.DKQC

BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2624/2021/XNQC-ATTP

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2021

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO
Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN LINH DƯỢC TRƯỜNG SƠN
Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Ngôi Sao, Khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, Phường
Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Fax:
Điện thoại: 02473008366
STT

Tên sản phẩm

Số, ký hiệu của Giấy tiếp nhận đăng ký bản
công bố

1

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
NANPHIOCORD TS

7251/2021/ĐKSP

Phương tiện quảng cáo:
Tờ rơi, apphich, poster, sản phẩm in
Quảng cáo trên các báo điện tử, mạng xã hội, facebook, zalo. Quảng cáo trên các
ấn phẩm, tài liệu, công cụ, vật dụng truyền thông: tờ rơi, áo, bìa quyển sổ, poster,
catalog. Quảng cáo trên kệ, tủ trưng bày, vật dụng trưng bày tại các điểm bán
hàng, nhà thuốc, quầy thuốc. Quảng cáo trên các phương tiện di động
Quảng cáo trên website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Quảng cáo bằng biển, bảng, pano
Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Trong hội thảo, hội nghị, đào tạo và trong hộp sản phẩm
Có nội dung quảng cáo (đính kèm) đã được duyệt phù hợp với quy định hiện hành.
Yêu cầu tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
ATTP_CK_3_6

ATTP_CK_1_4

Trần Việt Nga

21.09.13.11900.DKQC

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 26 tháng 11 năm 2020

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 11734/2020/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN LINH DƯỢC TRƯỜNG SƠN
Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Ngôi Sao, Khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, Phường Đại
Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 02473008366
Fax:
Email: linhduoctruongson@gmail.com
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Nấm Đông trùng hạ thảo Trường Sơn; do:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẢO NGUYÊN
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Đồng Văn I, Phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà
Nam, Việt Nam sản xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn Nhà Sản xuất (có Bản Tiêu chuẩn 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

ATTP_CK_3_6

ATTP_CK_1_4

Nguyễn Thanh Phong

MA HO SO: 20.11.16.120085.DKCB

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

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 1/2020/0109340156-DKCB
I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN LINH DƯỢC TRƯỜNG SƠN
Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Ngôi Sao, Khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, Phường Đại Kim,
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Fax:
Điện thoại: 02473008366
E-mail: linhduoctruongson@gmail.com
Mã số doanh nghiệp: 0109340156
Số giấy chứng nhận GMP: 63/2020/ATTP-CNGMP của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
PHẨM BẢO NGUYÊN (Nơi Sản xuất)
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: 30/09/2023/CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM
II. Thông tin về sản phẩm
1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Nấm Đông trùng hạ thảo Trường Sơn
2. Thành phần:
Trong 2g có chứa:
Bột Nấm Đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris) 1600mg
Phụ liệu: Lactose, Kali sorbat, Natri benzoat vừa đủ.
3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:
STT
Tên chỉ tiêu
Đơn vị tính
1
mcg/2g
Polysaccharide (từ Nấm Đông trùng hạ thảo)
4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:
36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và Hạn sử dụng in trên bao bì.
5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:

Mức công bố
≥ 16000

- Chất liệu bao bì: Hộp/Lọ nhựa HDPE/PET hoặc lọ thủy tinh, nắp nhựa, nắp nhôm, Gói
màng nhôm, màng ghép PET/Al-Film phù hợp với tiêu chuẩn bao bì dùng cho thực phẩm của Bộ
Y tế.
- Qui cách đóng gói:
Gói 2g ± 7.5%, 4g ± 7.5%, 6g ± 7.5%
Hộp 5, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 gói x gói 2g, 4g, 6g
6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:

MA HO SO: 20.11.16.120085.DKCB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẢO NGUYÊN
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Đồng Văn I, Phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam,
Việt Nam
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 (có Bản Tiêu chuẩn 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 20 tháng 11 năm 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN LINH DƯỢC TRƯỜNG SƠN
ATTP_CK_1_1

NGUYỄN HỒNG QUANG

MA HO SO: 20.11.16.120085.DKCB

Ký bởi: CONG TY CO PHAN LINH DUOC TRUONG SON
Thời gian ký: 20/11/2020 17:15:48

MA HO SO: 20.11.16.120085.DKCB

