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Số: 1987/2020/XNQC-ATTP Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An
Điện thoại: 0272 3817 117 Fax: 0272 3817 337

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 18 3311/2020/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

Có nội dung quảng cáo (đính kèm) đã được duyệt phù hợp với quy định hiện hành.
Yêu cầu tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.
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Thinh phdn (trong 1 vi6n ndn bao phim 250m9): Th)nh phdn kho 1 vi€n ndn bao phim 250m9):

30mgcaokhOtuongduongvdi:Duongquy(RadixAngelicaesinensrs.)90mg,Xuy0nkhung (RhizomaLigusticiwallichii)38m9,06

trong (Cortex Eucommiae) 15m9, (du tich (Rhizoma Cibofil 'l 
5mg, 00c hoal (Radix Angelicae pubescenfis) 1 5mg, Sinh dia (Rodk

Rehmanniae glutinosoe) 15m9, Ean s?m (Radix et Rhizoma Salviae miltiorrhizoe) 12m9, Li6n nhuc (Semen ilelumbinis nuciferae)

12m9, Uy linh ti€n (Rodix et Rhizoma (lemotidis) 1 2mg, Th0ng thAo (Medullo Tetrapanacis popyriferi) 1 2mg, Tr,rc doan (Rodix

Dipsaci)8mg,Ihi€n ma (Rhizoma Gastrodiae elatae) 8mg, (dt toiii bd (Rhizoma Drynariae) $mg, Khuong hoat (Rhizoma et Radix

Notopterygii) 8mg, Hi th0 6 d6 (Radix Fallopiae multiflorae) 8mg. 167m9 bQt dttgc li€u: Duong quy (Radix Angelkae sinensis)

19m9, D6 trong (Cortex Eucommioe) 15mg,Cdu tich (Rhizomo Cibotii) limg,DQc ho4t (Radix Angelicae pubescentis) 15m9, Sinh

dia (RadixRehmonniae glutinosae) 15m9, Dan sitm (Radix et Rhizoma Solvioe miltionhizae) 12m9, Li€n nhuc (Semen Nelumbinis

nuciferae) l2mg,Uylinhti€n (RodixetRhizoma(lemotidis) 12mg,Th0ngth6o(MedulloTetroponacispopyriferi)'l2mg,Tucdoan

(Radix Dipsoci) 8mg, Thi6n ma (Rhizoma Gostrodiae elatae) 8mg, Cdt t06i bd (Rhizoma Drynariae) .8m9, Khuong hoat (Rhizoma

et Rodix Notopterygii) 8ng, HA th0 0 d6 (Rodix Fallopioe multiflorae) 8mg. PhrJ liiu: Microcrystalline cellulose, Sodium Starch

Glycolate, Crospovidone, Povidon K30, Magnesium stearate, Polyethylene glycol 6000, Silicon dioxide, Talc, Hydroxypropyl

methylcellulose 6cps, lron 0xide Brown,Titan dioxide via dir 1 vi0n. (6ng dgng: Girip bd can thf n, h6 trgting cudng luu thOng

khi huydt. H6 trg lim giim ciic triQu chfng do vi€m khdp, thodi h6a khdp nhu sung tlau, cfng xuong khdp, khd vqn dQng.0di

tuqng sf dgng: Ngudi bi vi6m khdp, vidm khdp dang thdp, thodi h6a khdp, thodi h6a cQt sdng, td b4i chdn tay. ftri f: Khdng

ding cho phq nrlc6 thai, ngudidang chiy miiu. Cdrh dtng: * 
Ngly dirng 216n, m6ildn 2 96i20 vi6n. 

x 
Lidu ting cudng ngiy dirng

2 ldn, m6i ldn 3 gdi20 vi0n trong 1 thing, sau dti ngly dirng 2 ldn, m6i ldn Z gtii.Ihrrong nhin sin xudt vi chiu trdch nhi$m vd

chdtluqngsinphdm: C0NGTYTNHHDUQCPHAMNHATNHAT.(qmCdngnghiqpLidnHung,dpBinhTidn2,x6OricHbaH4,

0fc Hda, Long An. - DiQn thoqi li0n h0 1 800.6689 (gid hirnh chinh) - Fax: 0272.381 7337. Sd giSy xiic nhin ngi dung quing ciio

n94y................

Thuc phdm nby khOng phAi li thudc vi khOng co tiic dqng thay thdthudc chfia bqnh

Di$n thogi li6n h$r 1800.6689
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