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STT Tên sản phẩm Số, ký hiệu của Giấy tiếp nhận đăng ký bản 
công bố

1 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe NHẤT 
NHẤT 2 714/2021/ĐKSP

Phương tiện quảng cáo: 
Tờ rơi, apphich, poster, sản phẩm in
Quảng cáo trên website
Quảng cáo bằng băng rôn
Quảng cáo bằng màn hình điện tử
Quảng cáo trên báo chí
Quảng cáo bằng biển, bảng, pano
Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
Trong hội thảo, hội nghị, đào tạo và trong hộp sản phẩm
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Thuc phdm bio vC sric khde

NHAT NHAT 2

Ihirnhphdncdutao(cholvi€nndnbaophim):2l5mgcaokhoh6nhgpdrlgcliQutuongduongv6i:Thucdia (RadixRehmanni-

ae glutinosae proeparata) 250m9, Th6 tytS(Semen Cuscutae) 250m9, N[trinh tt (lrgustriLucidiFruttus)250mg,5inh dia (fradix

Rehmanniae glutinosae)250m9, HA th0 0 d6 (Rodix Fallopiae multifloroe)250m9, Drlong qui (Radix Angelko sinensis) 170m9,

Bach thtloc (Radix Paeoniae lactiflorae)1 70m9, (6 nho ndi (Herba Ediptae)1 70m9, Ciu ky ttt (tructus Lycii)150m9, A giao (Colla

asini) 150m9, Di€p ha chitu (Herba Phyllanthiurinariae)70m9, (am lhAo (Radixet Rhizoma 1lycyrrhizae) 45n9. Phu li6u: Micro-

crystalline cellulose, Povidon K30, Magnesium stearate, Polyethylene glycol 6000, Silicon dioxide, Talc, Hydroxypropyl methyl-

cellulose 6cps, lron 0xide Brown, Titan dioxide vila di 1 vi6n. COng dung: * 
H6 tro bd huydt, bd can thdn, h6 trothanh nhiQt gidi

doc. 
* 

H6 trd gi6m tri€u chring: mdn ngrla, md day, mun nhot, ndm sam da do chric ning gan, thin kdm. Girlp da tudi nhuan.

Oditrtgng sfrdung: * Phu nrl mu6n dep da. * Phu nrt bi mdn ngfa, md day, mun nhot, ndm sam da do chrlc ning gan, thdn

kdm. Chrf f: Khdng dirng cho ngudi dang chiy m6u, phu nu c6 thai. Qich dtng: Ngiy dilng 2 ldn, m6i ldn 1 g6i 16 vi6n. Li6u

ting cudng, ng)y dung 3 ldn, m6i ldn 1 g6i. Eot dirng 3 th6ng, c6 thd ding thudng xuy€n, ldu ddi. LrJu f: Dd phiit huy hiOu qui

cira sin phdm, cdn in u6ng h5p thq ddy d0 dudng chdt vi nudc, han chd ciic chdt kich thich, cay n6ng, trdnh da tidp xrlc truc ti6p

vdi ndng, bui bdn, h6a chdt dgc hai. Bio quin: Ndi kh0 miit, dd xa tdm tay tr6 em. Thrtong nhin sin xudt vi chiu trdch

nhi6mvichdtluongsdnptrdm: (0NGTYTNHHDU0(PHAMNHATNHAT.(um(6ngnghi€pLi€nHrlng,SpBinhTidn2,xSDric

Hoa Ha, Oric Hda, Long An. - DiAn thoai li6n hd 1900.1122 - Fax 0272.3817337.56 gidy xiic nhdn noi dung quing ciio

ng ey................

Thuc phdm niy khQng phei l) thudc d khong co tiic dung thay thdthudc chrla bQnh

Di6n thoai li€n h6: 1900.1 1

:20; 1 :50; 1

Hd tro gi*rn ndm, sam da

CONG TY .
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