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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 18 tháng 06 năm 2019

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 7230/2019/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam
Địa chỉ: Số 141 Đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 02873005411                                   Fax: 
Email: umvfood@gmail.com
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe OmegaLife - 3; do:  
Công ty: United Pharma LLC. 
Địa chỉ: 2317 Moore Avenue Fullerton, CA 92833, USA.
Nước xuất xứ: Hoa Kỳ sản xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn nhà sản xuất 01/2019-Unicity, ngày 4/4/2019
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.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

ATTP_CK_3_6

ATTP_CK_1_4

Đỗ Hữu Tuấn



NHÃN PHỤ 

 

1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe OmegaLife - 3 

2. Thành phần:  

Trong một viên nang mềm 586mg chứa: 

Dầu cá Ethyl Ester, Dầu cá hồi, Hương cam tự nhiên, D-alpha tocopherol 1490, Chiết xuất 

hương thảo, Dầu hướng dương, Chất chống oxy hóa (Mixed natural tocopherol (E306)), 

Chất chống oxy hóa (Ascorbyl Palmitate (E304)). Thành phần khác: Gelatin, glycerin, 

nước tinh khiết. 

3. Công dụng:  

Bổ sung EPA và DHA, hỗ trợ giảm nguy cơ mắc xơ vữa mạch máu và các bệnh lý tim 

mạch do xơ vữa mạch, tốt cho tim mạch. 

4. Đối tượng sử dụng: Người trưởng thành, người mỡ máu cao, người có nguy cơ xơ vữa 

mạch máu. 

Lưu ý:  

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

- Không dùng cho đối tượng mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm. 

- Phụ nữ có thai và đang chuẩn bị mang thai, người đang điều trị bệnh nên tham khảo ý 

kiến bác sĩ trước khi dùng. Không sử dụng sản phẩm khi dùng thuốc làm loãng máu mà 

không có sự tư vấn từ bác sĩ.  

- Không sử dụng sản phẩm nếu niêm phong an toàn không còn nguyên vẹn hoặc mất. 

5. Hướng dẫn sử dụng: Uống 2 viên với nước mỗi lần. Mỗi ngày 2 lần.  

6. Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp, đóng chặt nắp. 

Để xa tầm tay trẻ em. 

7. Hạn sử dụng: 02 năm kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng ghi trên nhãn 

chính thức của sản phẩm. 

8. Quy cách bao gói: viên nang mềm x 120 viên/lọ, khối lượng viên: 586 mg ± 7,5%/viên.  

9. Xuất xứ, thương nhân nhập khẩu và chịu trách nhiệm chính về chất lượng sản 

phẩm: 

9.1. Xuất xứ: Hoa Kỳ 

Nhà sản xuất: United Pharma LLC. 

Địa chỉ: 2317 Moore Avenue Fullerton, CA 92833, USA. 

9.2. Thương nhân nhập khẩu và chịu trách nhiệm chính về chất lượng sản phẩm 

CÔNG TY TNHH UNICITY MARKETING VIỆT NAM 

Địa chỉ: 141 đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.  
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