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Cdng ty TNHH Duo. c phAm Nhet Nhet
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Hinh hQp thpc phAm b6o vQ sirc kh6e Nh6t
Nhet

LOI

Amn
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Hinh v€ da ddy bi vi6m lo6t, hinh dnh ngud'i
bi day bpng kh6 chiu, dau bung.

Thuc phAm bio vQ sric kh6e NhAt Ntr6t.S h5 trq
ldm gi6m nguy co bi viOm lo6t da diry,thtritng
v6'i c5c triQu chring: g hoi, g chua, dau thuong vi,
trlro ngugc, ctm gi6c kh6 chiu 6 da ddy.

Hinh 6nh hQp thqc phAm bao vQ sri'c kh6e

Crlch dirng:

Nfr6t tttr6t

- Ngdy u6ng2lAn, m6i
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Chfl'hiQn: C6ng ty TNHH Duqc pham NhAt
Nh6t. Cum C6ng nghiQp Li€n Hung, 6p Binh
Ti€n2, xd Dric Hda Hp, huyQn Dri'c Hda, tinh
Long An. Thr,rc phAm ndy kh6ng phii ldthuiic
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cudng, ngdy u6ng ^3 l6n, m6i ldn
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Thgc phAm ndy kh6ng phdi ld thudc vd khdng c6
t5c dgng thay th5 thu6c chfia bQnh.

vd khdng co thc dsng thay th6 thu6c chtra
bOnh.
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