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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
Fax: 0272 3817 337
Điện thoại: 0272 3817 117
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 19

7792/2020/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.
CỤC TRƯỞNG
ATTP_CK_3_6

ATTP_CK_1_4

Nguyễn Thanh Phong

20.09.26.4760.DKQC

Thuc phdm b6o v6 sric khde

NHAT NHAT I9
h"

ffik

ffi
fun
t;!*.u""Jj
!*sbm

116

tro gilm nguy (d bi gout

cohre TyrHl.fi cuoc pnfur

rwrlr mAr

ffiH,Uffi',m*",$ffr#tr#,

Thinh phdn

-ff)mrfrru*frr

ffi

(cho 1 vi€n ndn bao phim): 25mg cao khO tuong duong: Duong quy (Radix Angelicae sinensis)38m9, Xuy€n khung (Rhizo-

ma Ligustki wallkhii)32m9, Tdn giao (Radix Gentionae) 25m9, Khuong hoat (Rhizoma et Radix Notopterygii) 23mg, DQc hoat (Radx
Angelicoe pubescentis) 23m9, Thi€n ma (Rhizoma 1astrodiae Elatoe) 23m9, Phirng phong (Radix Soposhnikoviae divaricatoe) 19m9.

183m9 bOt duoc li€u: Duong quy (Rodix Angeliue sinensis) 38m9, Xuy€n khung (Rhizoma Ligustici wallkhii) 32m9, Tdn giao (Radix
Gentionae)25mq, Khuong hoal(RhizomaetRodixNotapterygii) 23mg,DOc hoat (RadixAngelkaepubescentis)23mq,Thi0n ma (Rhizoma

GostrodiaeElatoe)23mg,Phdngphong (RadixSaposhnikoviaedivarkatae) 19mg.Phuli0u:Microcrystallinecellulose,SodiumStarch
Glycolate, (rospovidone, Povidon K30, Magnesium stearate, Polyethylene glycol 6000, 5ilicon dioxide, Talc, Hydroxypropyl methylcellu-

t;ng cui'ng luu thing khi huydt. *
H6 tro lim giim nguy co bi gout, vi€m thoiii hod khdp, dau khdp, nh(c khdp, sung khdp. Ddi tuong sft dung: Ngudi cd nguy cd
bi gout, viCm, thoiii h6a khdp. ftrt f: Khdng ding cho phu nu c6 thai, ngudi dang chiy miiu. C6ch ding: " Ngiry udng 2 ldn,
*
m6i ldn 2 g6i 20 vi6n. Li6u ting cudng, ngiy udng 2 ldn, m6i l6n 3 g6i trong vdng 1 thiing, sau d6 ngiy udng 2 ldn, m6i ldn 2

lose 6cps, lron 0xide Brown, Titan dioxide vUa dri 1 vi0n.

g6i. Bdo

quin:

Noi khO mdt, tld xa tdm tay tr6 em.

chiu trdch nhi€m
Ti€n 2,
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0t1c Hda Ha,

nOidung qu6ng

(6ng dung: * Girlp hoat huydt,

Bio quin:

h6 trd

Ndi khd mdt, dd xa tdm tay trd

em.Thttong nhdn sin xudt

vi

chdt luqng sin phdm:
Dfc Hoa, Long An. - Di0n thoai li€n h€ 1 800.6689 (gio hanh chinh) - Fax:0272.3817337. 56 gi5y xdc nhin

cdo

(ONG TY TNHH DUg( PHAM NHAT NHAT. Cum Cong nghiQp Li€n Hung, dp Binh

nq4y................

vi khOng co tiic dung thay thdthudc chua bQnh
DiQn thoaili6n hQ: 1800.5689

Thuc phdm nay khOng phai lir thudc
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