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THÔNG BÁO 

Về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm  

không đạt tiêu chuẩn chất lượng 

 
       

Thực hiện Công văn số 13663/QLD-MP ngày 27 tháng 12 năm 2022 của 

Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm mỹ phẩm (gửi kèm 
theo), Sở Y tế thông báo:  

1. Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn tỉnh sản phẩm mỹ phẩm sau: 

a) Bioderma Crealine H2O Solution Micellaire 500ml – Nhà sản xuất: 

Naos Les Laboratoires, địa chỉ: 505 Rue Pierre Berthier, 13290 Aix-en-Provence, 

Bouches du Rhône, Provence-Cote d'Azur, France; Công ty TNHH MTV XNK 

Thành Nam chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường; 

b) Bioderma Sebium H2O Purifying Cleansing Micellar Water 

500ml/16.9 Fl.Oz – Nhà sản xuất: Naos Les Laboratoires, địa chỉ: 505 Rue Pierre 

Berthier, 13290 Aix-en-Provence, Bouches du Rhône, ProvenceCote d'Azur, 

France; Công ty TNHH MTV XNK Thành Nam chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra 

thị trường; 

c) Bioderma Purifying Cleansing Micelle Solution – Nhà sản xuất: 

Laboratoires Léa, địa chỉ: 23 Avenue Paul Langevin, 17180, Perigny, France; 

Công ty TNHH đào tạo và cung ứng dịch vụ chăm sóc gia đình chuyên nghiệp chịu 

trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.  

Lý do thu hồi: Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không 

trung thực về tài liệu giấy uỷ quyền trong hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm. 

 2. Các cơ sở kinh doanh và sử dụng sản phẩm mỹ phẩm ngưng ngay việc 

kinh doanh, sử dụng sản phẩm mỹ phẩm nêu trên và trả lại nhà cung cấp. 

3. Thanh tra Sở Y tế tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở có kinh doanh, sử 

dụng sản phẩm mỹ phẩm nêu trên và xử lý những cơ sở vi phạm (nếu có) theo quy 

định hiện hành./. 

Nơi nhận: 

- Cơ sở kinh doanh mỹ phẩm;  

- TTKN thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm;    

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (đưa tin);  

- Thanh tra Sở Y tế; 

- Website Sở Y tế (mục Thông tin chất lượng thuốc); 

- Lưu: VT, NV.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Bá Tòng 
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