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Dn crIoNG eHAN cANn euANc cAo rnfN rnuynx niNn
ZZ

NHAT NHAT 17

C6ng ty TNHH Ducrc phim Ntrdt Ntr6t

TIINH ANH LOI

Hinh hQp thuc phAm b6o vQ sric khoe Nh6t
Nhet 17. Hinh v€ m6 td ho4t huy€t.
Hinh 6nh nhfrng ngudi suy nhuoc, xanh xao,
m6t m6i.

Hinh Anh hQp thr,rc phAm bAo vQ sric kh6e
NnAtNn6t tz.
Chfi hiQn: Cdng ty TNHH Duqc phAm Nh6t
Nh6t. Cum Cdng nghiQp Li6n H*g, 6p Binh
Ti€n2, xd Eric Hda Hp, huyQn Dric Hda, tinh
Long An. Thgc phAm ndy kh6ng ph6i ld thudc
vd kh6ng c5 t6c dpng thay tht5 thu6c chfia
b€nh.

Thgc phAm bio vQ silc kh6e Ntr6t Ntr6t tZ
gitp bd khi huy6t, h.oat huV6t, bd duong, hd
trg tdng cudng sri'c cl6 kh6ng. Ding cho ngudi
khi huytSt hu, co th6 suy nhugc, sri'c y6u, hay
vd mO hdi, xanh xao, k6m 1n, k6m ngtr, ch6ng
m{| mQt m6i do suy giim sfc <tA kh5ng.

C6ch dirng:
- Ngdy uring 1 lAn, mdi 6n 1 g6i 16 vi6n.

, .x- Li6u tdng cudng, ngdy udng 2 l6n x 1 g6i
trong vdng 20-30 ngdy, sau d6 ngdy u6ng 1v
l6n, m6i1An I g6i.
Thgc phdm ndy khdng phni ld thudc vd khdng
c6 tfuc dpng thay tht5 thu6c chfi'a bQnh.
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