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BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

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

Thƣơng nhân nhập khẩu và chịu trách nhiệm về hàng hóa/ Distributed by:  

CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ PHÁP MỸ/ USA FRANCE 

INTRADE., JSC 

Địa chỉ/Add : Số nhà 47A, đƣờng Tân Triều, xã Tân Triều,Thanh Trì, Hà Nội/ No 47A, 

Tan Trieu Str, Tan Trieu, Thanh Tri, Ha noi. 

Điện thoại tƣ vấn/ Advisory  Tel : 024.666 16949 – 0967 386 006  * Website: 

www.Duocphapmy.com 

Mã số doanh nghiệp: 0106642381 

Số giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt phân phối thuốc”: 1467/GDP  do sở y tế Hà Nội 

cấp  ngày 12/07/2018 - Bộ Y Tế 

II. Thông tin về sản phẩm 

1. Tên sản phẩm:  

NẤM LINH CHI LÀO - PARBYE  

Tên khoa học của Nấm Linh Chi:  Ganoderma lucidum 

2. Thành phần: 

100% Linh chi 

3. Hƣớng dẫn sử dụng: 

***Cách làm :  
Chú ý: Trƣớc khi chế biến Nấm Linh Chi thì ngƣời dùng cần chú ý theo liều lƣợng sau 

để sử dụng cho phù hợp: 

- Với ngƣời mắc chứng u bƣớu, viêm gan , xơ gan, gan nhiễm mỡ dùng 30g 

tƣơng đƣơng khoảng 20-25 lát nấm linh chi/ 1 ngày. 



- Với ngƣời bị : Gout, viêm khớp, đau nhức khớp, tiểu , dạ dày, đại tràng, tiền 

liệt tuyến, tai biến mạch máu não dùng 15-20g tƣơng đƣơng 10-15 lát linh 

chi/ 1 ngày. 

- Dùng để bồi bổ sức khỏe: 10-15g tƣơng đƣơng 6-10 lát linh chi / 1 ngày. 

 Từ liều lƣợng trên 

Ngƣời dùng lấy dao cắt miếng Nấm Linh Chi cho phù hợp, bỏ vào chậu có nƣớc lọc 

sạch đã cho sẵn 2 thìa muối tinh cà phê khuấy đều và ngâm nấm trong vòng 5 phút, rửa 

sạch nấm mang ra thái lát mỏng khoảng 1 cm/ 1 lát. Cắt bỏ gốc của Nám Linh Chi( 

không dùng phần gốc này). Để ráo khô hết nƣớc và tiến hành chế biến theo các cách 

sau: 

-Cách 1:  

Cho 7-10 lát mỏng (10g) vào 2,5lít nƣớc đun sôi khoảng 2-3 phút rồi tắt lửa, để ngâm 

nhƣ vậy trong vòng 5 phút rồi đun tiếp khoảng 30 phút lửa nhỏ để làm sao nƣớc còn 

khoảng 1,5 lít nƣớc là đƣợc.  

Tùy theo sở thích thêm đƣờng glucose, mật ong, cam thảo hoặc atiso cho dễ uống, có 

thể uống nóng hoặc lạnh thay nƣớc nƣớc uống hàng ngày, Để nƣớc nguội đổ vào bình 

nắp kín cho vào ngăn mát tủ lạnh đề dùng dần, Nếu muốn uống loãng và nóng thì chế 

pha thêm nƣớc nguội hoặc nóng mỗi khi uống. 

   -Cách 2:  

Hãm linh chi trong bình giữ nhiệt. Cách này đƣợc khuyến khích sử dụng cho những 

ngƣời bận rộn, không có thời gian. 

Cho số linh chi trên vào 2,5 lit nƣớc sôi vào vào bình giữ nhiệt( Phích nƣớc), vặn kín 

nắp ủ qua đêm 10-12h là có dùng đƣợc. Bạn có thể đi làm việc gì đó tùy thích, hoặc bỏ 

vào túi mang tới công sở, hoặc tới trƣờng, tới nơi là bạn đã có một bình nấm linh chi 

thơm ngon, bồi bổ sức khỏe cho cả ngày làm việc và học tập.  

Để hƣơng vị đậm đà dễ uống thì mỗi lần dùng nƣớc linh chi chúng ta có thể cho thêm 

ít đƣờng kính hoặc ít mật ong vào khuấy đều và thƣởng thức. 

-Cách 3: 

Cho 500g nấm linh chi khô đã cắt lát mỏng và sơ chế theo quy trình vệ sinh an toàn 

thực phẩm vào 10 lít rƣợu (39 độ), ngâm trong 30 ngày có thể rót ra uống mỗi ngày 



một chén con. Nếu muốn giảm vị đắng của linh chi và làm cho rƣợu thêm hƣơng vị thì 

có thể cho thêm 50g cam thảo, 50 táo khô và 100 ml mật ong vào ngâm cùng linh chi.  

- Cách 4:    

  Cho 10g nấm linh chi nấu trên bếp nhƣ cách nấu nƣớc uống. Lấy nƣớc linh chi này để 

nấu canh thịt hoặc hầm. Cách này ta sẽ đƣợc những món ăn bổ dƣỡng dành cho những 

ngƣời vừa ốm dậy, già yếu… 

 

4. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 

 Năm  năm kể từ ngày sản xuất 

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

- Gói 100g, 200g, 300g, 400g, 500g, 600g, 700g, 800g, 900g, 1000g.- dạng nguyên 

chiếc 

- Gói 100g, 200g, 300g, 400g, 500g, 600g, 700g, 800g, 900g, 1000g.- dạng thái miếng 

 

Chất lƣợng bao bì: Sản phẩm đóng trong túi nilon trong, ở ngoài đƣợc chứa đựng bởi 

bao bì caton. 

6. Hƣớng dẫn bảo quản: 

Bảo quản nơi khô mát, tránh độ ẩm cao. 

7. Thông tin cảnh báo: 

Không sử dụng khi hết hạn hoặc bao bì bị thủng, rách 

8. Nhà sản xuất đóng gói/ Packing manufacturer: 

CÔNG TY HALACO,. LTD (NEWHOLLAND-TÂN HÀ LAN) 

Website: Halaco.com.vn  

 Nhà máy/chi nhánh: Lô F1, cụm CN đa nghề Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh      

Địa chỉ/Add: Số 8, tổ 13, cụm III - Phƣờng Tứ Liên, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội/ 

No 8, Group13, Branch III -Tu Lien Precinct,Tay Ho District, Ha Noi 

9. Xuất xứ sản phẩm: 

CONG TY CO PHAN DUC PHAT 

Địa chỉ: BAN PAC-VIENG XAY DISTRICT HUA PHUN PROVINCE – LAOS 



10. Thƣơng nhân nhập khẩu và chịu trách nhiệm về hàng hóa/ Import traders and 

responsible for goods: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ PHÁP MỸ/ USA FRANCE 

INTRADE., JSC 

Địa chỉ/Add : Số nhà 47A, đƣờng Tân Triều, xã Tân Triều,Thanh Trì, Hà Nội/ No 47A, 

Tan Trieu Str, Tan Trieu, Thanh Tri, Ha noi. 

Điện thoại tƣ vấn/ Advisory  Tel : 024.666 16949 – 0967 386 006  * Website: 

www.Duocphapmy.com 

11. Mẫu nhãn sản phẩm: 

Mẫu sản phẩm chính: Xem phụ lục đính kèm 

Mẫu nhãn sản phẩm phụ: Xem phụ lục đính kèm 

12. 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 8-2: 2011/ BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm kim 

loại nặng trong thực phẩm. 

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

vi nấm trong thực phẩm. 

- Quyết định 46/2017/QĐ-BYT 

Công ty chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn 

thực phẩm, hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lƣợng 

an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố. 

Hà Nội, ngày 7 tháng 1 năm 2019 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

                                                                                      (Ký tên, đóng dấu) 

 

  

 



NHÃN PHỤ SẢN PHẨM: 

Tên sản phẩm: NẤM LINH CHI LÀO - PARBYE  

Tên khoa học của Nấm Linh Chi:  Ganoderma lucidum 

Thành phần:  100% Linh chi 

 Quy cách:    Gói  25kg 

Hƣớng dẫn sử dụng:  

Rửa sạch, thái lát mỏng, cho 1 lát khoảng 10g Linh chi mang đun sôi  30 phút để uống 

hoặc ngâm rƣợu 30 ngày là dùng đƣợc hoặc nấu canh để ăn. 

Hạn dùng:   Ghi trên bao bì 

Bảo quản:   Bảo quản nơi khô mát, tránh độ ẩm cao. 

Thông tin cảnh báo: Không sử dụng khi hết hạn hoặc bao bì bị thủng, rách 

Xuất xứ: CONG TY CO PHAN DUC PHAT 

Địa chỉ: BAN PAC-VIENG XAY DISTRICT HUA PHUN PROVINCE - LAOS 

Nhà sản xuất:   CONG TY CO PHAN DUC PHAT 

Địa chỉ: BAN PAC-VIENG XAY DISTRICT HUA PHUN PROVINCE - LAOS 

Thương nhân nhập khẩu và chịu trách nhiệm về hàng hóa: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ PHÁP MỸ/ USA FRANCE 

INTRADE., JSC 

Địa chỉ/Add : Số nhà 47A, đƣờng Tân Triều, xã Tân Triều,Thanh Trì, Hà Nội/ No 47A, 

Tan Trieu Str, Tan Trieu, Thanh Tri, Ha noi. 

Điện thoại tƣ vấn/ Advisory  Tel : 024.666 16949 – 0967 386 006  * Website: 

www.Duocphapmy.com                                                  Hà Nội, ngày 7 tháng 1 năm 2019 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

                                                                                      (Ký tên, đóng dấu) 

               

 

http://www.duocphapmy.com/


 



 



Thông tin, tài liệu khoa học chứng minh về tác dụng của nấm linh chi 

https://hellobacsi.com/thao-duoc/nam-linh-chi/ 

https://hellobacsi.com/thao-duoc/nam-linh-chi/


 



 

                        : 

NAM LINH CHI LAOS – PARBYE 

            :  Ganoderma lucidum 

        :  

100% Ganoderma 

 

2.                     : 

*** ຫມ  ເຫ : 

                 ເຫ   Lingzhi, 

           ເ             ຫ               ເ              ເຫມ    ມ: - 

            ມ     tumor,       ເ  , cirrhosis,      ມ      30g    ເ        20-25 

lingzhi slice / 1 ມ  . -                 ມ  :             ,    ເ  , 

        ຮ  ,    ,   ເ     ຫ  ,   ເ         , prostate, 

ຫ    ເ    ເ      ຫມ   15-20g    ເ        10-15         reishi / 1 ມ  . - 

   ເ                 : 10-15g ເ        6-10 ຫ       Ganoderma / 1 ມ  . 

       ມ                   ເ            Ganoderma     ເຫມ    ມ, 

   ຫມ         ມ          , ເຮ   2       ເ    ເ    ຫ    ມ          ເຫ      ເ    

5     ,  

    ເ    ເຫ  ເ    ເ             ມ   1   ມ / 1     .    ຮ      Ganoderma 

(      ຮ     ). 

           ຫມ   ຫ        ເ                                        : 

 

-      1:  



   ມ 7-10          (10g)  ຫ  2.5              ມ  ມ   2-3     , 

ຫ           ຫ       ມຮ   ,         5     , ຫ           ຫ    ມຮ     ມ   30 

     ຫ    ມຮ       ເ    ເຮ   ຫ       ມ   1.5            ມ    . 

 ມ               ມ             ເ   ມ       ,     ເ    , ເ        ມຫ   artichoke 

            ມ    , ມ       ມ     ມ    ຮ   ຫ  ເ              ມ            , 

 ຫ     ເ   ເ                      ເ   ,                  ມ       ຮ   , 

      ມ    ເ   ຫ      ຮ                     ມ. 

-      2:  

Lingzhi brakes      ຮ       ມຮ   . 

    ມ         ຫ                    ມ ເ   . ເ             ເ   ເ         2.5 

             ມ   ເ           thermos (    ຮ   )         ມ            10-12 

     ມ    . 

      ມ    ເຮ       ມ              ຫ                 ເ    ເຮ     ຫ     

ຮ ຮ             ມ ເ        ມ   ມ    ຫ           , 

            ເຮ                .        ເ    ເຮ   ຫ ມ  ມ               ມ, 

      ມ  ເ   ມເ          ເ   ຫ    ຫ      ເ       ເ       ເ     stir 

   ເ   ເ                            . 

-      3:  

      ເຫ         ຫ   500    

             ເ           ມ                 ມ  ຫ        ມ     ເ   

      10       ເຫ     (39      ),           30 

ມ    ມ     ຮ            ເ       ມຫ          ມ  . 

                   ຫ          ມ  ມ        Ganoderma 

   ເຮ   ຫ ເຫ       ເຮ         ເ   ມເ  ມ,       ມ  ເ   ມ 50g              , 

50 ຫມ    ມ ຫ      100 ມ    ເ    ເ           lingzhi. 



-         4:    

   ມ 10g     Ganoderma ເ                ເ      ເ    :              ຫ  . ເ        

Ganoderma    ເ                  ຫ   stew. 

          ເຮ       ຮ    ຫ     ມ                      ເ       ,               

... 

3.               :  

 ຫ                   

4.             ຫ  ມຫ               ຫ  ມຫ  : 

 -     100g, 200g, 300g, 400g, 500g, 600g, 700g, 800g, 900g, 1000g -    ຫມ   

 -     100g, 200g, 300g, 400g, 500g, 600g, 700g, 800g, 900g, 1000g-           

           ຫ  ມຫ  :              ຫ  ມ                , 

       ມ             ຫ  ມຫ    ເ       . 

5.             ເ   ຮ    :  

ເ   ຮ                ເ       ຫ  , ຫ   ເ       ມ   ມ       . 

 6.    ມ  ເ    : 

       ເ      ຫມ      ຫ     ຫ  ມຫ           ຫ     ເຫ     

7.  ຫ             : 

                       
 
         : 

BAN PAC-VIENG XAY DISTRICT HUA SPRING PROVINCE - LAOS 

 

 


