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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
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Tên sản phẩm

Số, ký hiệu của Giấy tiếp nhận đăng ký bản
công bố

1

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe NHẤT
NHẤT 23

4182/2020/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
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Nguyễn Thanh Phong
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phim 250mg): 150mg cao khO tuong duong: 0uong quy (Rodix Angelicae sinensis) 241 mg, kh

m6u (Herba Leonuri japonici) 188m9, Thqc dia (Rodix Rehmonniae glutinosoe praeparata) 188m9, Nguu tdt (Radix Achyronthis

bidentatae) 188m9, Di0p h4 chiu (Herba Phyllonthi Urinariae) 105m9, Nhin trin (Herba Adenosmatis caerulei) 105m9, Xuydn
khung (frhzom aLigusticiwallichll 94m9, Xirch thulc(RadixPaeoniae)94m9, (am thio (Rodixet RhizomoGlycyrhizae)53m9, B4ch
thttgc (Rodix Paeoniae lactifloraei 53m9, Bach

tru|t

(Rhizoma Atractylodis macrocephalae) 53m9,

0lng

si,m (fradix (odonopsis)

53m9, Phr;c linh (Poria)53m9, Trdn bl (Pericorpium Citri reticulotae perenne)53m9. 65mg bgt duqc liqu: 0uong quy (Rodix Angelicoesinensis)10mg, fch milu(HerbaLeonurijaponici) l0mg,Thucdia (RadixRehmonnioeglutinosoeproeporata)1Omg,
(Herba Phyllonthi Urinariue) 10m9,

Diqp ha chiu
Nhin trdn (Herba Adenosmatis caerulef 10m9, Xuy€n khung (Rhizoma Ligusticiwallichii) 10m9,

(am thio (Rodix et Rhizoma Glyryrrhizae) 5mg. Phq liOu: Microcrystalline cellulose, Sodium Starch Glycolate,

Crospovidone,

Povidon K30, Magnesium stearate, Polyethylene glycol 6000, Silicon dioxide, Talc, Hydroxypropyl methylcellulose 6cps, lron 0xide
Brown, Titan dioxide vila

dt

1

vi6n. C6ng

dgng:

Hd

trg bd huydt, ho4t huydt. H6 trg giii dgc gan, ting cudng chrlc ning gan; H6

trd giim ciic tri0u chring di fng, mdn ngrla, md tlay, ti€u h6a kdm do chr?c ndng gan suy giim.Oditrtgng

giim

ch0c ndng gan, bi di

fng, mdn ngfa, md ilay,

br,rng ddy hoi,

in

sf dqng:

Ngrldi suy

khdng ti€u, chdn 6n, miqng khO ddng, mQt m6i; Ngudi dirng

*
nhidu bia rrf{u, thudc c6 h4i tdi gan. Cdch dirng: Ngudi bi suy gi6m chfc ning gan: Ng)y udng 2 l6n, m6i ldn 1 g6i 1 6 vi6n.*
Ngudi udng rudu nhidu: Udng 3 gdi trudc, trong hoic ngay sau khi u6ng ruou.

em.Thrtong nhin sln xudt

vi rhiu triirh nhifm vi

C0ng nghiqp Li6n Hung, dp B'inh Tidn 2, x6 Otlc Hda Hq,

0272.3817337. 5d gidy xdc nh$n nQidung quing cdo

Thqc phdm nay kh0ng phei le thudc

chdt lugng sin phdm:

Blo quln:

Noi khO mdt, dd xa tdm tay trd

C0NG TY TNHH DUQ( PHAM t'tHAt ruHAt CUm

Dfc Hda, Long An. - OiQn thoai li6n he 1800.6689 (gid hinh chinh) -
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khOng cd tilc dqng thay

thdthudc chua benh

Dign thoai li6n hQ: 1800.6689
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