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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 29 tháng 06 năm 2020

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 5930/2020/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: Công ty trách nhiệm hữu hạn Siberian Health Quốc tế
Địa chỉ: Số 95B, Khu lao động Thịnh Hào, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP.Hà 
Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0243783586                                   Fax: 02437835865
Email: swvn@sibvaleo.com
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà thảo mộc Baikal tea collection. Herbal tea 
№3; do:  
Công ty TNHH Laboratoriya Sovremennogo Zdorovya.
Địa chỉ: 633004, phố Khimzavodskaya 11/20,, TP. Berdsk, tỉnh Novosibirsk, Russia sản 
xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn nhà sản xuất số 193 ngày 04 tháng 06 năm 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
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 35/2019/0106088300-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: Công ty trách nhiệm hữu hạn Siberian Health Quốc tế
      Địa chỉ: Số 95B, Khu lao động Thịnh Hào, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội, 
Việt Nam

Điện thoại: 0243783586 Fax: 02437835865

E-mail: swvn@sibvaleo.com

Mã số doanh nghiệp: 0106088300
Số giấy chứng nhận GMP: 
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: /

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà thảo mộc Baikal tea collection. Herbal tea 
№3
      2. Thành phần: 
   Trong 1 túi trà (1,5g): Rễ cây nữ lang (valeriana officinalis) (450mg), Cây ích mẫu (leonurus 
cardiaca) (300mg), Kinh giới cay (origanum vulgare) (150mg), Cây ban Âu (hypericum 
perforatum) (150mg), Cúc la mã (chamomile officinalis) (150mg), Lá cây bạc hà Âu (mentha 
piperita) (150mg), Cây tía tô đất (melissa officinalis) (150mg).
      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố
1  Rễ cây nữ lang (valeriana officinalis)  Định tính  Dương tính
2  Cây ích mẫu (leonurus cardiaca)  Định tính  Dương tính
3  Cúc la mã (chamomile officinalis)  Định tính  Dương tính
4  Cây tía tô đất (melissa officinalis)  Định tính  Dương tính

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   - Ngày sản xuất: ngày/tháng/năm (xem trên bao bì).
   - Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
   - Chất liệu bao bì: Sản phẩm chứa trong túi lọc bằng giấy, đựng trọng hộp giấy, phù hợp với 
yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm đối với bao bì chứa thực phẩm của Bộ Y tế.
   - Qui cách đóng gói: 45g (±7,5%) (30 túi lọc x 1,5 g/túi lọc)
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      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   Công ty TNHH Laboratoriya Sovremennogo Zdorovya.
   Địa chỉ: 633004, phố Khimzavodskaya 11/20,, TP. Berdsk, tỉnh Novosibirsk, Russia

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Tiêu chuẩn nhà sản xuất số 193 ngày 04 tháng 06 năm 2019

      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./.

 
Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2020

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SIBERIAN 
HEALTH QUỐC TẾ

ATTP_CK_1_1

Kim Tiến Đạt
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45 г (30 фильтр-пакетов по 1,5 г) /
45 г (1,5 грамнан 30 сүзгі-пакеттер)

Фиточай из диких трав № 3 
ПРИРОДНЫЙ АНТИСТРЕСС

Состав: корневища с корнями валерианы, трава 
пустырника, трава душицы, трава ромашки, трава 
зверобоя, листья мяты перечной, трава мелиссы.

 Жабайы шөптер фитошайы № 3
ТАБИҒИ АНТИСТРЕСС

Құрамы: шүйгіншөп тамыры мен тамырсабақтары, 
сасықшөп шөбі, киікоты шөбі, түймедақ гүлі, шайқурай  

шөбі, бұрыш жалбыз жапырағы, жаужапырақ шөбі.

ФИТОЧАЙ ИЗ ДИКИХ ТРАВ № 3
ПРИРОДНЫЙ АНТИСТРЕСС

НАСТОЯЩАЯ СИБИРЬ ВНУТРИ!
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CПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ / ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ: 

Чашка ароматного фиточая с мягким 
травяным вкусом поможет расслабиться 
и обрести гармонию после напряженного 
рабочего дня. Пустырник, мята, валериана 
и душица уменьшают нервное возбуждение, 
помогают справиться со стрессом, улучшают 
качество сна.

НАСТОЯЩАЯ СИБИРЬ ВНУТРИ!
(RU) Хранить в сухом, защищенном от света месте 
при температуре не выше 25 °С.
ТУ 10.83.15-214-54382593-2019
Изготовитель и организация, принимающая претензии 
от потребителей: ООО «Лаборатория современного здоровья», 
Россия, 633004, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Химзаводская, 
11/20. Телефон горячей линии: +7 (383) 328-10-60.

(RU) Качество и безопасность продукции 
гарантированы системой управления, 
сертифицированной по международным 
стандартам ISO 22000:2005, НАССР, GMP.
(KZ) Өнімнің сапасы мен қауіпсіздігіне ISO 
22000:2005, НАССР, GMP халықаралық 
стандарттары бойынша сертификатталған 
басқару жүйесі кепілдік береді.

www.siberianwellness.com  
www.valeolab.com

Один фильтр-
пакет залить 
200 мл кипятка. 

Настоять 
в течение 
10–15 минут. 

Принимать 
во время 
еды.

Бір сүзгі-пакет 
200 мл қайнаған 
су құйыңыз.

10-15 минут 
ішінде 
демдеңіз.

Тамақпен 
бірге қабылдау 
керек.

Серия (LOT) / Годен до (EXP) /
Сериясы

 / Д
ейін жарам

ды
:

Д
ата изготовления (M

FD) /
Д

айы
ндалған күні:

(KZ) Сериясын, жарамдылық мерзімін және 
дайындалған күнін қаптамасынан қараңыз. 
Құрғақ, жарықтан қорғалған жерде 25 °С 
аспайтын температурада сақтаңыз.
ТШ 10.83.15-214-54382593-2019
Дайындаушы: «Лаборатория современного 
здоровья» ЖШҚ, Ресей, 633004, Новосибирск 
обл., Бердск қ., Химзаводская к-сі, 11/20. 
Жедел байланыс телефоны: 
+7 (383) 328-10-60
Импортшы және тұтынушылардан шағым 
қабылдайтын ұйым: «Сибирское здоровье 
Астана» ЖШС, 010000, Қазақстан Республикасы, 
Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауданы, Д. Қонаев к-сі, 14, 
8СҮ, телефон: 8-800-080-85-80.

800371 (RU) Коробка Baikal Tea Collection. чай № 3, 30 шт., руссказ.

CMYK
pantone metallic 8625

ВД матовый

УФ-лак, глянец

Лицо
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Оборот

800371 (RU) Коробка Baikal Tea Collection. чай № 3, 30 шт., руссказ.

pantone 440 C

pantone 482 C

MA HO SO: 19.09.02.55479.DKCB



NHÃN PHỤ 
 

1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà thảo mộc Baikal tea collection. 
Herbal tea №3 

2. Thành phần: Trong 1 túi trà (1,5g): Rễ cây nữ lang (valeriana officinalis) (450mg), 
Cây ích mẫu (leonurus cardiaca) (300mg), Kinh giới cay (origanum vulgare) (150mg), 
Cây ban Âu (hypericum perforatum) (150mg), Cúc la mã (chamomile officinalis) 
(150mg), Lá cây bạc hà Âu (mentha piperita) (150mg), Cây tía tô đất (melissa 
officinalis) (150mg). 

3. Công dụng: Công dụng hỗ trợ an thần kinh, giúp ngủ ngon giấc. 

4. Đối tượng sử dụng: Người lớn ngủ chập chờn, mất ngủ, ngủ không ngon giấc. 

Chú ý:  

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

- Không sử dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành nào phần của sản phẩm. 

5. Hướng dẫn sử dụng: Cho 1 gói trà vào một cốc nước sôi (200ml) trong 10-15 phút. 
Ngày dùng 3 gói, mỗi bữa ăn dùng 01 gói. 

6. Bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 25ºC, tránh xa tầm tay trẻ 
em.  

7. Hạn sử dụng: 

 - Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.  

 - Ngày sản xuất, hạn sử dụng: xem trên bao bì 

8. Quy cách bao gói: 45g (±7,5%) (30 túi lọc x 1,5 g/túi lọc) 

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

     9.1. Xuất xứ:  

- Nhà sản xuất: Công ty TNHH Laboratoriya Sovremennogo Zdorovya. 

- Địa chỉ: 633004, phố Khimzavodskaya 11/20, tp. Berdsk, tỉnh Novosibirsk, Liên Bang 
Nga;  

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

CÔNG TY TNHH SIBERIAN HEALTH QUỐC TẾ  

Địa chỉ: Số 95B, Khu lao động Thịnh Hào, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP.Hà 
Nội, Việt Nam  

Điện thoại: 02437835865;                       Fax: 02437835865  
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