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crIoNG rHAN cANn quANc cAo rnrN rnuyEx Hixn

NuAr xnAr zs
C6ng fy TNHH Duoc phim Ntr6t Xtr6t

niNu ANH

LOI

Hinh hQp thgc phAm bdo vQ srlc kh6e Nh6t
mfrdt

z:.

Fnnh anh Mt gan, hinh anh ngucri rlan 6ng bi
mAn ngr14 hinh anh nguoi ddn 6ng chiln dn,
hinh anh ft,gan.

Thgc phAm b6o vQ srtc kh6e Ntr6t Ntr6t

Z:

tr6

tro b6 huy6t, ho4t huy6t,
h5 trq gi6i dQc gan, tdng cudng chric ndng
gan, hd tro ldm giirn c6c tri€u chimg di rlng,
mAn ngria, me day, bgng tIAy hoi, dn kh6ng
ti6u, chiin 5n, mi6ng kh6 dling, m€t m6i do
chrlc ning gan suy gi6m, dnng nhi€u bia rugu,
thu6c c6 h4i tdi gan.

Hinh anh ngudi ding sin phAm, hinh anh

16

giim chfc n6ng gan:
Ngdy ui5ng 2 lan, m6i ldn I g6i 16 vi€n.
Nguoi u6ng rugu nhi0u: U'ting 3 g6i trudc,
trong hoic ngay sau khi u<5ng rugu.

Fnnh anh hdp thuc phAm Uao v6 srlc kh6e.
Chir hi€n: C6ng ty TNHH Duqc pham Nh6t
Nh6t. Cpm Cdng nghi€p Li6n Hrmg, 5p Binh
Ti€n2, xd Drlc Hda Hq, huyQn Drlc Hda, tinh

Thuc phAm ndy khdng ph6i ldthu6c vd kh6ng
c6 tric dgng thay th6 thuric chta bQnh.

gan.

C6ch dirng: Nguoi b! suy

Long An.
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