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DE crtoNc rHAN cAxn euAxc cAo rn6x rnuynx uixn
t<

NHAT NHAT 7
Cdng ty TNHH Duqc ph6m Xtr6t Xtr6t

Thgc phAm b6o vQ srlc khod Nn6t Ntr6t Z

H6 trg b6 huy6t, ho4t huyi5t, h6 trg di6u hda

kinh nguyQt. H5 trg ldm gi6m rtli loan kinh
nguyQt, dau bgng kinh.

C6ch dung: Ngdy dirng I lAn, m6i tan t gOi t O..:
vi€n. Li€u tdng cudng, ngdy ding 2 lan, m6i
tan t gOi. Ui5ng 5-7 ngdy tru6c k! kinh vd
ui5ng liOn tgc trong 10 ngdy.

Chri y: Truong hqp khi dirngsdn phAm md h!
kinh k6o ddi hon vdi ngdy so vdi binh thuorrg

thi ban hdy ngrmg dirng vi c6 thO sdn phAm

khdng hqp voi b?n.

Thgc phAm ndy kh6ng phdi ld thu6c vd khdng

c6 trlc dpng thay th6 thutic chta bQnh.

HINH ANH

Hinh hQp thgc phAm bdo vQ sric kh6e Nh6t
tttr6t O.

Hinh crlc m4ch miiu.
Cric cdnh nguoi bl dau bpng kinh.

Ilinh anh ngudi dung sin phAm, c6c hinh anh

nguoi bi tlau bgng kinh.

Fnnh anh hQp thgc phAm bno vp silc kh6e.

Chii hiQn: C6ng ty TNHH Duo.c phAm Nh6t
Nhdt. Cqm C6ng nghiQp Li6n Hrmg, 6p Binh
TiAn 2, xd Drlc Hda Hq, huy€n Dric Hda, tinh
Long An.
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