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

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG  TY TNHH THỰC PHẨM NOOM 

Địa chỉ: Tổ 17, thôn Bình Túy, xã Bình Giang, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam 

Điện thoại: 0388279426 

E-mail: lisa@2kleagues.com 

Mã số doanh nghiệp: 4001074770 

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 11/GCNATTP-SCT  Ngày Cấp: 10/07/2018 /Nơi 

cấp: Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam 

II. Thông tin về sản phẩm 

1. Tên sản phẩm: DẦU SACHA INCHI ÉP LẠNH 

2. Thành phần: 100%  dầu được ép từ hạt sachi 

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 1 năm kể từ ngày sản xuất.  

NSX và HSD được ghi trên bao bì 

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

- Thể tích thực: 100ml, 150ml, 200ml, 250ml,300ml,350ml,400ml, 450ml,500ml… và theo yêu 

cầu  khách hàng được ghi rõ trên nhãn sản phẩm 

- Chất liệu bao bì: Chai thủy tinh, chai nhựa  hoặc theo yêu cầu khách hàng đảm bảo vệ sinh an 

toàn thực phẩm theo qui định của Bộ Y Tế. 

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm: Công  ty TNHH Thực Phẩm Noom 

Tổ 17, thôn Bình Túy, xã Bình Giang, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam 

 

http://soyte.quangnam.gov.vn/Portals/0/NVD/TuCongBoATTP/t%E1%BB%B1%20c%C3%B4ng%20b%E1%BB%91%20n%C4%83m%202019.pdf
http://soyte.quangnam.gov.vn/Portals/0/NVD/TuCongBoATTP/t%E1%BB%B1%20c%C3%B4ng%20b%E1%BB%91%20n%C4%83m%202019.pdf


 

 

 

 

III. Mẫu nhãn sản phẩm :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên sản phẩm: DẦU SACHA INCHI ÉP LẠNH 

Thành Phần: 100% dầu được ép chậm từ hạt Sacha inchi 

Hướng dẫn sử dụng: Dùng trộn salad, gỏi, làm bánh, nấu soup, bún, cháo, sốt, 

ướp trực tiếp vào thực phẩm (tham khảo thêm công thức nấu tại noomfood.com) 

Hướng dẫn bảo quản: Tránh ánh để  ánh sáng trực tiếp. Tránh đặt gần nhiệt độ 

cao.  Đậy kín nắp sau khi sử dụng 

Thông tin cảnh báo: Tránh để chai gần lửa, nhiệt độ cao 

Sử dụng tốt nhất trước: 12 tháng kể từ ngày sản xuất 

Ngày sản xuất: 

Thể tích thực: 350 ml 

Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NOOM 

Địa chỉ sản xuất: Tổ 17 , thôn Bình Túy, xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, 

tỉnh Quảng Nam 

Xuất xứ: Việt Nam 

Điện thoại: 0905948158  Email: michelle@2kleagues.com 

mailto:michelle@2kleagues.com


 

 

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm 

Công Ty Tnhh Thực Phẩm Noom kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo: 

- QCVN 8-1:2011/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm 

trong thực phẩm. 

- QCVN 8-2:2011/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực 

phẩm.  

- TCVN 7597:2013 – Dầu thực vật. 

- Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19 tháng 12 năm 2007 của Bộ Y tế quy định giới hạn tối đa ô 

nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm. 

- Thông tư 50/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo 

vệ thực vật trong thực phẩm  

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./. 

  

  Quảng Nam, ngày   23      tháng    07    năm 2019 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 


