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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1980/2020/XNQC-ATTP Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020

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
Điện thoại: 0272 3817 117 Fax: 0272 3817 337

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 5 2982/2020/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
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Thinh phdn (cho 1 vidn ndn bao phim 250mg): 185mg cao khO tuong duong:0uong quy (Rodix Angelicoe sinensis)375m9, kh

m?n (Herba Leonuri japonki) 375m9, Nguu t5t (Radix Achyranthis bidentatae) 375m9, Thqrc dia (Radix Rehmannioe glutinosae

proeporoto) 375m9, Xkh thugc (Rodix PoeoniaeJ 188m9, Xuy0n khung (Rhizomo Ligustici wallkhil 188m9, M4n kinh (tructus

Viticis trifoliae)188mg. 40mg bdt duQc li0u: 0uong quy (Radix Angelicae sinensis) 10mg, kh mitu (Herbo Leonurijaponici)10mg,

Nguu t$t (Rodix Achyronthis bidentatoe) 5mg, Thuc dia (Radix Rehmanniae glutinosae praeparoto) 5mg, Xkh lhuoc (Radix Paeoni-

ae) Smg, Xuy0n khung (Rhizoma Ligustkiwallichii)5m9. Phr,r li6u: Microcrystalline cellulose, Sodium Starch Glycolate, Crospovi-

don, Povidon K30, Magnesium stearate, Polyethylene glycol 6000, Silicon dioxide, Talc, Hydroxypropyl methylcellulose 6cps,

lron 0xide Brown, Titan dioxide vita till 1 vi€n. COng dqng: H6 trg bd huy6t, hoat huydt. * H6 tro lim gidm dau ddu, nhrlc mdt

do thidu ning tudn hoin ndo, cang thing thdn kinh. Odi trtgng sft dung: Ngudi bi dau ddu, nhfc mit, cang thlng thdn kinh

do thidu ning tudn hoin n6o. Chrl f: Kh6ng ding cho ngudi dang chiy mdu, phr,r n0cd thai. Cdch dtng: * Ngiy dirng 1 ldn,

m6ildn1g6i16vidn.*Lidutdngcfdng,ngiydilng2ldn,m6ildnlg6i.Saul5-30ngiythiquayvdlidungiylldnxlg6i.*
Ogt ding 3 th6ng, c6 thd dirng thudng xuy€n, ldu dii. Bio quin: Noi khd miit, tld xa tdm tay tr6 em.

Thrtong nhdn sAn xuft vi chiu tr6ch nhi0m vi chdt luong sin phdm: (0NG TYTNHH DUQC pHAtvt nHAt NHAT. (um Cdng

nghiQp Li€n Hung, 5p Binh Tidn 2, xi 0t1c Hba Ha, Dfc Hda, Long An. - 0iqn thoai li€n hg 1800.6689 (gid hinh chinh) - Fax:

0272.3817337.Sd gidy xdc nh4n nQi dung qu6ng ciio .............................;........., n9iy................

Thgc phdm dy khpng phei la thudc va khOng cd tilc dqng thay thd thudc chua benh

Di6n thoai li6n h6: 1800.6689

CONG TY

TNHH OUOC


		Nguyen Thanh Phong
	2020-06-26T08:04:04+0700


		Cuc An toan thuc pham
	2020-06-26T08:59:00+0700




