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DE cuoNc rHAN cAxn euAxc cAo rnf,x rnuynx uixu

NrrAr NHAT ls
C6ng ty TNHH Dugc ph6m Xn6t Xtr6t

IIINH ANH LOI

Hinh hQp thgc phAm bio vQ sric kh6e Nhdt

tttr6t tS.

Fnnh anh gan thqn.

C6c hinh anh nguoi bl vi€m, tho6i h6a, clau

khdp, kh6 vQn dQng.

Hinh anh nguoi dung san phAm, cric hinh anh

nguoi bi tlau khop.

fnnh anh hQp thgc ptrAm bao v€ srlc kh6e.

Chil hi6n: C6ng ty TNHH Ouo.c phAm Nh6t

Nh6t. Cpm C6ng nghiQp Li€n Hurg, 6p Binh

Ti€n2,xd Dric Hda Hq, huyQn Drlc Hda, tinh

LongAn.

Thgc phAm bdo vQ srlc khod Ntr6t Ntr6t tg

Girip b6 canthan, h6 trqtAng cudng luuth6ng

khi huy6t. Dirng cho nguoi vi€m khdp, vi6m

kh<rp dang th6p, thodi ho6 khdp, thoSi ho6 cQt

si5ng, h6 trg ldm gi6m ciic triQu chimg do'vi€m

kh6p, tho6i h6a khcrp nhu srmg tfau" cr?ng

kh6p, tC b4i chdn tay, kh6 vfn tlQng.

Crich dr)ng: Ngdy dtng Z lan, m6i tdnZ gOIZO

vi€n. Li€u tdng cuong ngdy dirng Z lan, m5i

tan: gOi 20 vi€n trong I th6ng, sau d6 ngdy

^rX x.':
oung z lan, mol lan z go1.

Thr,rc phAm ndy kh6ng phdi ld thu<ic vd kh6ng

c6 trlc dpng thay thi5 thutic chila b€nh.

TNHH DUqC PilAM


