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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3215/2020/XNQC-ATTP Hà Nội, ngày 12 tháng 10 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 8 5719/2020/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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Nguyễn Thanh Phong
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Thrtc phdm bio vd suc khde

^a ^2NHAT NHAT 8

r--;M r coNG TY TNHH DtJoc PHAM NHAr NHAT

ld*i gi;H,9*l,.HJrti!ffLltriJ''i*sii; ;Hfittnfirn$r

Thinh phdn (cho i vi€n ndn bao phim):20mg cao khd h6n hgp duqc lieu tuong duong vdi: Kh0i (lfi folium Ardisiae) 43mg,

Khd sim (Folium et Ramulus Crotonis tonkinensis\ 30mg, Bd cdng anh (Herba Lactucoe indicae) 28mg, Ngii citu (Herbo Artemisiae

vulgaris) 18m9, (hi lhtlc {Fructus Aurontii immaturu9lSmg, Huong phu (Rhizoma Qpeil) 15n9, Mai mrtc (as Sepiae) 12n9.
l64mgb6tduocli€u:Kh0i(lii) (FoliumArdisiae)43mg,Khds?m(FoliumetRamulusCrotonistonkinensis)30mg,Bdc0nganh

(HerboLactucaeindicae)28m9, Ngiic{tu(HerboArtemisiaevulgaris)18mg,Chithuc(FructusAurantiiimmaturus)18mg,Huong

phu(Rhizomaqperi)15mg,Maimuc(0sSEioe)12m9. Phuli6u:ChdtdOn:Microcrystallinecellulose(lN5#460);(hdtlim16:

Sodium Starch Glycolate;(rospovidone (lNS #1202); (hdt ldm dinh: Povidon K30 (lNs #1201); ftdt lim bdng: Magnesium

stearate (lN5 #a70); Polyethylene glycol 6000 (lNS #1521); Chft lim trddt chiy: Silicon dioxide (lN5 #551); Chdt lirm tron b6ng:

Talc (lNS #553); Chit lim dinh: Hydroxypropyl methylcellulose 6cps (lNS #a6a); ChSttqo miu tdng hqp (lN5 #172),Titan dioxide
(lNS #171) vila di 1 vi6n. (6ng dgng: H6 trg lim giim nguy co bi vi€m lodt da diy, ti{ tring vdi ciic tri0u chring: d hdi, d chua,

dau thUong vi, trio nguoc, cim giiic kh6 chiu d da d)y.Oditrtong sfrdung: Ngrldi c6 nguy cd bivi€m lodt dA diry, tii tring. Ciich

ding:*Ngiyudng2ldn,m6ildnlg6il6vi€n.*Lidutangcudng,ngAyu6ng3ldn,m6il6nlg6i,86oqu6n: Noikhdmiit,dd
xa tdm tay tr6 em.Thuong nhtn s6n xudt vi chiu trdch nhi6m vi chit lrrcng sin phdm: C0NG TY TNHH DUqC PHAM

NHAT NHAT. Cum Cdng nghidp Li6n Hung, 5p Binh Ti6n 2, xi Drlc Hda Ha,Oric Hda, Long An. - Di€n thoai li€n h0 1800.6689 (gid

hinh chinh) - Fax: 0272.3817337 .56 gi6y x6c nh6n nOi dung quing cdo !....!.........., ngey................

Thuc phdm n)y kh0ng phei le thudc d kh0ng co tiic dung thay ua b0nh

Di6n thoai li6n h6: 1800.6689
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TNHH DUqC PHAM

NHAT NH4

l6&m ar*irng'

Tylethqctd:1 :1; 1:2; 1 :10; 1:2A; 1 :50; 1 :100; 1 :1000
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