
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

         

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

Số: 01/2020/0108858770/TP-F99 

 

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm 

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ F99 

Địa chỉ: Tầng 24 tòa nhà văn phòng Viwasen, số 48 đường Tố Hữu, phường Trung Văn, 

quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 

Điện thoại: 0399 629282 

Email: congtyf99@gmail.com 

Mã số doanh nghiệp: 0108858770 

II. Thông tin về sản phẩm 

1. Tên Sản phẩm: Thực phẩm bổ sung SITOKATA 

2. Thành phần:  

Mỗi gói 5g có chứa: 

Bột cần tây tươi 4,5g 

Mầm đậu xanh 150mg 

Mầm đậu nành 150mg 

Chiết xuất cỏ ngọt 20mg 

Chiết xuất Sâm tố nữ 15mg 

Phụ liệu: Hương thơm (vani, sữa, socola, hoa quả), natri benzoate, sorbat kali, 

polyvinylpyrrolidone, màu thực phẩm vừa đủ 1 gói 5g. 

3. Thời hạn sử dụng: 

24 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng in trên bao bì.  

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 

- Chất liệu bao bì: Đóng trong lọ nhựa hoặc lọ thủy tinh đảm bảo an toàn thực phẩm.  

- Quy cách đóng gói:  

+ Dạng hộp/hũ: 900g; 500g; 450g, 350g; 300g; 250g; 200g; 150g; 100g;  

+ Dạng gói: 50g; 30g; 20g; 10g; 5g/gói  

5 Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm: 

CHI NHÁNH HÀ NAM - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DP CÔNG NGHỆ CAO 

NANOFRANCE 

Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng Văn IV, Xã Đại Cương, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam, 

Việt Nam. 

mailto:congtyf99@gmail.com


Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 270/2019/ATTP-CNĐK cấp ngày 

28/10/2019 do Cục ATTP cấp cho Chi nhánh Hà Nam – Công ty TNHH sản xuất DP công 

nghệ cao Nanofrance.  

Điện thoại: 0226.3832.199  

III. Mẫu nhãn sản phẩm: (Có mẫu nhãn sản phẩm đính kèm) 

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 05/2020/TCCS-NANOFRANCE (có bản tiêu chuẩn sản phẩm kèm 

theo) 

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 04 năm 2020 

         ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

 

 



 

CHI NHÁNH HÀ NAM- 

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT DP CÔNG NGHỆ 

CAO NANOFRANCE 

Tiêu chuẩn sản phẩm 
Số: 05/2020/TCCS-

NANOFRANCE 

Thực phẩm bổ sung 

SITOKATA 

Ngày 20 tháng 4 năm 

2020 

 

1. Sản phẩm: Thực phẩm bổ sung SITOKATA 

2. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất: 

Tên cơ sở sản xuất: CHI NHÁNH HÀ NAM-CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DP CÔNG 

NGHỆ CAO NANOFRANCE  

Địa chỉ: Khu công nghiệp đồng văn IV, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. 

Điện thoại:  0226.3832.199     

3. Trạng thái sản phẩm: 

- Dạng bào chế: Dạng cốm 

- Màu sắc: Màu xanh 

- Khối lượng gói: 5g  ± 7,5% 

4. Thành phần cấu tạo: 

Mỗi gói 5g có chứa: 

Bột cần tây tươi 4,5g 

Mầm đậu xanh 150mg 

Mầm đậu nành 150mg 

Chiết xuất Cỏ ngọt 20mg 

Chiết xuất Sâm tố nữ 15mg 

Phụ liệu: Hương thơm (vani, sữa, socola, hoa quả), natri benzoate, sorbat kali, 

polyvinylpyrrolidone, màu thực phẩm vừa đủ 1 gói 5g. 

5. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: 

STT Tên chỉ tiêu chất lượng Đơn vị tính Mức chất lượng 

1 Cần tây Định tính Dương tính 

2 Flavonoid Mg/100g        ≥ 1 

6. Chỉ tiêu an toàn: 

6.1. Giới hạn về vi sinh vật: 

TT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức tối đa 

1.  Tổng số vi khuẩn hiếu khí CFU/g 10000 



2.  Coliform MPN/g 10 

3.  Escherichia coli MPN/g 3 

4.  Cl. Perfringens CFU/g 10 

5.  Tổng số bào tử nấm men - Mốc CFU/g 100 

6.2. Giới hạn về kim loại nặng: 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức tối đa 

1.  Chì ppm 3 

2.  Cadimi ppm 1 

3.  Thủy ngân ppm 0,1 

6.3. Hàm lượng hóa chất không mong muốn 

7. Hướng dẫn sử dụng 

- Sản phẩm dùng thường xuyên cho nữ giới trưởng thành suy giảm nội tiết tố, phụ nữ da khô 

sạm kém săn chắc muốn làm đẹp da, phụ nữ thừa cân có nhu cầu giảm béo. 

- Pha một gói với khoảng 60-100ml nước, khuấy đều rồi uống trực tiếp. Có thể thêm đá tùy 

theo khẩu vị. Ngày dùng 2 gói, chia 2 lần. Uống trước ăn 30 phút. 

Nên sử dụng thường xuyên để có hiệu quả tốt nhất. 

Chú ý:  Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

8. Chất liệu bao bì, quy cách đóng gói: 

- Chất liệu bao bì: Đóng trong túi nhôm hoặc nhôm giấy. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực 

phẩm. 

- Quy cách đóng gói: 

+ Dạng hộp/hũ: 900g; 500g; 450g, 350g; 300g; 250g; 200g; 150g; 100g;  

+ Dạng gói: 50g; 30g; 20g; 10g; 5g/gói  

9. Thời hạn sử dụng: 

24 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng in trên bao bì. 

10. Hướng dẫn bảo quản: 

Để nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp, nhiệt độ dưới 30oC, để xa tầm tay của trẻ em. 

      

      

 


