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Di crroNc pHAN cANH eUANG cAo rnnx rRuvEx uixn

NHAT NHAT 9
Cdng ty TNHH Duqc phAm Xtr6t Ntr6t

uixu Axn
fnnh

hQp thgc phAm

Iftr6t

q.

bio

LOI

vQ srlc kh6e Nh6t

Hinh v€ co thd, 16 gan.
C6c cdnh nguoi bl di img, m6n ngri4 mun

Thgc phAm b6o vQ srlc kho6 t{tr6t NhAt q

H6 trg thanh nhiet gi6i dQc, mffi gan, h5 trq
giai rlQc gan. H6 trg ldm gihm cdctriQu chimg
do n6ng nhiQt, chtc ndng gan kdm nhu mAn

nhoJ.

ngr?a, d! img, mqn nhqt, nhiQt miQng, t6o b6n.

Hinh anh nguoi dtng
.A

s6n phAm, c6c hinh anh

nguoi b! d! fng, mAn ngria"

mr.rn

nhgt.

Hinh anh hQp thr;c phAm bao vQ sfc kh6e.
Chtr hiQn: Cdng ty TNHH nugc phAm Nh6t
Nh6t. Cum Cdng nghiQp Li€n Hrmg, 6p Binh
Ti€n 2, x5 Drlc Hda Hq" huyQn Drlc Hda" tinh

Crich dirng: Ngdy dirng 2 lAn, m6i tan

,.),

t

gOi tO

vi€n. Li€u tdng cuong: ngdy dtng 3 lAn, m6i
tan t gOi.
Thgc phAm ndy khdng ph6i ldthuiic vd kh6ng
c6 tdc dpng thay thi5 thutic chta bQnh.

LongAn.
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