CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 07/ Công Ty TNHH Solomon International /2018
I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm
Tên tổ chức, cá nhân: Công Ty TNHH Solomon International
Địa chỉ: 653 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.625 76 389
E-mail: nhontrangduc@yahoo.com.vn
Mã số doanh nghiệp: 0312312318.
II. Thông tin về sản phẩm
1. Tên sản phẩm: Sữa đặc hữu cơ nguyên kem có đường nhãn hiệu California Farms- Organic
Sweetened Condensed Milk Full Cream of California Farms
2. Thành phần: Sữa hữu cơ, đường hữu cơ.
3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 2 năm kể từ ngày sản xuất. HSD ghi trên bao bì
4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:
 Sản phẩm được đóng trong hộp thiếc 14 OZ (397g/hộp) hoặc đóng gói theo qui cách nhà sản
xuất. Các hộp sản phẩm được đóng trong thùng carton khô, sạch.
 Bao bì đảm bảo an toàn thực phẩm theo qui định của Bộ Y Tế.
5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm (trường hợp thuê cơ sở sản xuất):

SANTINI FOODS, INC
SAN LORENZO, CA 94580, USA
III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

NHÃN PHỤ SẢN PHẨM
1. Tên sản phẩm: Sữa đặc hữu cơ nguyên kem có đường nhãn hiệu California Farms- Organic
Sweetened Condensed Milk Full Cream of California Farms
2. Thành phần: Sữa hữu cơ, đường hữu cơ
3. Hạn sử dụng:
2 năm kể từ ngày sản xuất. HSD ghi trên bao bì
4. Hướng dẫn sử dụng:

5.
6.
7.

8.

- Ăn trực tiếp hoặc chế biến
- Sau khi mở nắp, bảo quản trong tủ lạnh.
Bảo quản:
Sản phẩm bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp
Khối lượng tịnh: 14 OZ (397g)/hộp và xem trên bao bì.
Xuất xứ: USA
Công ty sản xuất: SANTINI FOODS, INC
Địa chỉ: SAN LORENZO, CA 94580, USA
Công ty nhập khẩu và chịu trách nhiệm về hàng hóa:
Công ty TNHH Solomon International
Địa chỉ: 653 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, Tp.HCM, Việt Nam

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm
Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:
QCVN 5-1: 2010/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng.
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./.
TP.HCM, ngày 26 Tháng 06 Năm 2018
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
(Ký tên, đóng dấu)

