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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

Lai Châu, ngày       tháng 7 năm 2020 

 

Kính gửi: Phòng Y tế, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. 

 Thực hiện Công văn số 1559/ATTP-SP ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Cục 

An toàn thực phẩm - Bộ Y tế về việc cảnh báo sản phẩm thực phẩm. 

 Cục An toàn thực phẩm nhận được cảnh báo của cơ quan Khoa học Y tế 

Singapore (HAS) thông báo về sản phẩm thực phẩm (không phải thực phẩm bảo 

vệ sức khỏe) Candy B+ Coffee Extra Power bị phát hiện chứa Tadalafil (chi tiết 

về sản phẩm theo danh sách đính kèm). Cục An toàn thực phẩm chưa cấp giấy 

xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm/Giấy tiếp nhận đăng ký 

bản công bố cho sản phẩm trên. Để đảm bảo an toàn sức khỏe, cảnh báo cho 

người tiêu dùng biết được về sản phẩm thực phẩm này. Chi cục An toàn vệ sinh 

thực phẩm đề nghị Phòng Y tế, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố phối hợp với 

các đơn vị chức năng có liên quan: 

1. Kiểm tra rà soát việc tự công bố đối với sản phẩm nói trên, nếu phát hiện 

các sản phẩm này lưu thông trên thị trường, đề nghị Phòng Y tế, Trung tâm Y tế 

các huyện, thành phố yêu cầu nhà phân phối thu hồi ngay và gửi báo cáo về Chi 

cục An toàn vệ sinh thực phẩm. 

2. Tuyên truyền, cảnh báo rộng rãi để người tiêu dùng được biết và không sử 

dụng các sản phẩm này. Chi cục đã đăng tải thông tin trên website của Sở Y tế. 

 Trân trọng./. 

Nơi nhân:  
- Như kính gửi; 

- Cục ATTP - BYT (b/c); 

- Sở Y tế (b/c); 

- Chi cục trưởng (b/c); 

- VP - SYT (để đăng trên website Sở); 

- Lưu: VT, NV. 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

Vũ Hữu Tiến 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

(Kèm theo Công văn số         /ATVSTP-NV ngày      tháng 7 năm 2020  

của Chi cục An toàn thực phẩm) 

 

TT Tên sản phẩm Thành phần trên nhãn Dạng bào chế Nhà sản xuất/Quốc gia Lý do cảnh báo 

1 
Candy B+ Coffee 

Extra Power 

Non Dairy Creamer, Sugar, 

Instant Coffee Powder, Maca 

Powder, Catuba Powder, Saw 

Palmetto, Tongkat Ali Extract, 

Superba Extract, Sky Fruit Extract 

Gói 

California Pure (Address: 

1680 South Eliseo Drive, 

Suite 320 Greenbrae 

CA94904, USA) 

Sản phẩm bị phát 

hiện chứa: Tadalafil 

(129,07mg/gói) 
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