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PH�N DÀNH CHO C� QUAN QU�N LÝ(FOR OFFICIAL USE)> 
 

 
 
 
 
 
 
 
<SI> 
 

 

Phi�u công b� có giá tr� 05 n�m k� t� ngày nh�n. 

 

 

 

 

þ �ánh d�u vào ô thích h�p (Tick where applicable)   
 

THÔNG TIN S�N PH�M 
PARTICULARS OF PRODUCT 

 

1. Tên nhãn hàng và tên s�n ph�m (Name of brand & product) : 

1.1 Nhãn hàng (Brand) 

UNICITY 

1.2 Tên s�n ph�m (Product Name) 

UNICITY BODY LOTION 

1.3 Danh sách các d�ng ho�c màu (List of Variants or Shade). Tên (Names) 

 

2. D�ng s�n ph�m (Product type(s)) 
  -Kem, nh� t��ng, s�a, gel ho�c d�u dùng trên da (m�t, tay, chân,...)  (Creams, 
emulsions, lotions, gels and oils for skin (hands, face, feet, etc.)) 

D�ng s�n ph�m khác: 

 

3. M�c �ích s� d�ng (Intended use) 

S� ��n� n���� ��� G��p ���n� �� �o�n ���n� 

PHI�U CÔNG B� S�N PH�M M� PH�M 
TEMPLATE FOR NOTIFICATION OF COSMETIC PRODUCT 

 

Ngày c�p s� ti�p nh�n (Date acknowledged):
                 20/11/2019
S� ti�p nh�n Phi�u công b� (Product Notification No.):
                 113534/19/CBMP-QLD



 

 

Mã h� s�: 162019132215 

4. D�ng trình bày (Product presentation(s))  
-D�ng ��n l� (Single product) 

 
D�ng trình bày khác:  

 

 

 

THÔNG TIN V� NHÀ S�N XU�T/ �ÓNG GÓI 

(�� ngh� �ính kèm danh sách riêng n�u nh� có nhi�u h�n m�t công ty tham gia s�n xu�t/ �óng 
gói �� t�o ra m�t s�n ph�m hoàn ch�nh) 

PARTICULARS OF MANUFACTURER (S)/ASSEMBLER(S)                                                                 
(Please attach in a separate sheet if there are more than one manufacturer/assembler) 

5. N�� ��n ����� 

 

STT Tên n�� ��n ���� ��� c�� S� �T Fax 
N��c ��n 

���� 

1 
Kolmar Korea Co., 

LTD 

22-17, Sandan-
gil, Jeonui-

myeon, sejong-
si, Korea 

 
82448628490 

 
82448628493 

Hàn Qu�c 

 

6. C�n� �� ��n� ���� 
 

STT 
Tên �V ��n� 

gói 
Lo�� ��n� 

gói 
��� c�� S� �T Fax 

N��c 
��n� ��� 

1 
Kolmar Korea 

Co., LTD 
�óng gói 

chính 

22-17, 
Sandan-gil, 

Jeonui-
myeon, 

sejong-si, 
Korea 

82448628490 82448628493 Hàn Qu�c 

 

THÔNG TIN V� T� CH�C, CÁ NHÂN CH�U TRÁCH NHI�M 
��A S�N PH�M M� PH�M RA TH� TR��NG 

PARTICULARS OF LOCAL COMPANY RESPONSIBLE FOR PLACING 
THE COSMETIC PRODUCT IN THE MARKET 

7. Tên công ty (Name of company): 

CÔNG TY TNHH UNICITY MARKETING VI�T NAM 

��a ch� công ty (Address of company): 

�� 141, ���n� C�n� H��, P���n� 12, Q��n T�n Bìn�, T��n� p�� H� C�í M�n�, V��� 
Nam 



 

 

Mã h� s�: 162019132215 

Tel:  028 73005411  Fax:   

S� gi�y phép kinh doanh/S� gi�y phép ho�t ��ng (Business Registration Number/License to 
Operate Number): 0312812021 

 

THÔNG TIN V� NG��I ��I DI�N THEO PHÁP LU�T C�A CÔNG TY 

PARTICULARS OF PERSON REPRESENTING THE LOCAL COMPANY 

8. H� và tên (Name of person):  

MAI TH� TH�CH 

Tel: 028 73005411  Email: Thuy.Nguyen@unicity.com 

Ch�c v� � công ty (Designation in the company): G�ám ��c 

 

THÔNG TIN V� CÔNG TY NH�P KH�U 
PARTICULARS OF IMPORTER 

 

9. Tên công ty nh�p kh�u/ Name of Importer: 

CÔNG TY TNHH UNICITY MARKETING VI�T NAM 

��a ch� công ty (Address of company): 

�� 141, ���n� C�n� H��, P���n� 12, Q��n T�n Bìn�, T��n� p�� H� C�í M�n�, V��� 
Nam 

Tel:  028 73005411  Fax:   

DANH SÁCH THÀNH PH�N 
PRODUCT INGREDIENT LIST 

 

10.  �� ngh� ki�m tra ô sau �ây (Please check the following boxes) 
 

þ  Tôi �ã ki�m tra b�n s�a ��i t� Ph� luc II ��n Ph� l�c VII c�a danh m�c các thành 
ph�n m� ph�m ASEAN nh� ���c công b� trên b�n s�a ��i g�n �ây nh�t c�a Hi�p ��nh 
m� ph�m ASEAN. Tôi xin xác nh�n r�ng s�n ph�m ���c �� c�p ��n trong b�n công b� 
này không ch�a b�t c� m�t thành ph�n b� c�m nào và c�ng tuân th� v�i danh m�c h�n 
ch� và các �i�u ki�n quy ��nh trong các ph� l�c.    

I have examined the latest revisions of the Annexes II to VII of the ASEAN Cosmetic 
Ingredient Listing as published in the latest amendment of the ASEAN Cosmetic 
Directive and confirmed that the product in this notification does not contain any 
prohibited substances and is in compliance with the restrictions and conditions stipulated 
in the Annexes. 

 

þ  Tôi ��m nh�n trách nhi�m tr� l�i và h�p tác toàn di�n v�i c� quan có th�m quy�n v� 
b�t k� ho�t ��ng ki�m soát sau khi bán hàng khi có yêu c�u b�i c� quan có th�m quy�n.    


