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Dn crIoNG rHAN cANH eUANG cAo rn0x rnuvtx nixn

NTTAT NNAT S

Cdng ty TNHH Dugc ph6m xtr6t xtr6t

nixn AxH LC'I

Hinh hQp thUc

tnr6t:.
Hinh m4ch m5u.

Hinh m4ch m5u n6o.

Cdnh nguoi bi ilau ddu, ch6ng m4t, m6t ngir.

Hinh m4ch m6u ngo4i vi.
Cdnh ttau m6i vai g6y,t€ bi chdn tay.

Hinh anh ngudi dung sdn phAm, hinh inh ciic

triQu chimg dau ddu, ch6ng m{t, m6t ngi,

Hinh enh hQp thpc phdm b6o vQ srlc kh6e.

Cht hiQn: C6ng ty TNHH Duqc pham NhAt

Nh6t. Cum C6ng nghi€p Li€n Hrmg, 6p Binh
TiAn 2, x5 Dric Hda Hq, huyQn Drlc Hda, tinh
LongAn.

phAm bno vQ srlc kh6e NhAt Thgc phAm bdo vQ sric khod Nir6t Nh6t :, tr6
trg b6 huy6t,

ho4t huy6t, ting cudng luuth6ng m6u.

H6 trg ldm ginm thi€u n6ng tuAn hodn ndo

voi ciic triQu chimg tlau dAu, ch6ng m4t, hoa

m6t, m6t ngu,

thi€u nlng tuAn hodn ngo4i vi
voi c6c triQu chimg dau m6ivai gfry, t0 bi chdn

tay-

C6ch dirng: Ngdy dirng t lan, m6i tan t goi tO

vi6n, li6u tdng cudng, ngdy'dung Z lan, m6i

l6n I g6i, sau l5-30 ngdythi quayve li6ungdy
I ldn x 1 g6i. Dqt ding 3 th5ng, c6 thiS dung

thudng xuy€n, ldu ddi.

Kh6ng dung Nh6t Nh6t 3 cho phu nt c6 thai,

ngudi <lang chdy milu.

Thgc phAm ndy kh6ng phai ld thu6c vd khdng

c6 t6c dr,rng thay th6 thur5c chta bQnh.
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