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DE crror{c rHAN cAxn euAxc cAo rnf,x rnuvEx nixn

NTTAT NHAT 5

C6ng ty TNHH Duqc ph6m Xtr6t Xtr6t

TIINH ANH LOI

fnnh hQp thgc phAm b6o vQ sric kh6e Nh6t

Nh6t s.

Hinh m4ch mdu n6o.

C6c cinh nguoi bi <lau dAu.

Hinh enh ngudi ding san phAm, c6c hinh dnh

nguoi bi tfau dAu.

Hinh anh hQp thgc phAm bao vQ srlc kh6e.

Chir hiQn: Cdng ty TNHH lugc phAm Nh6t

Nh6t. Cum Cdng nghiQp Li6n Hrmg, 6p Binh

Ti€n 2, xd Drlc Hda Hq, huyQn Drlc Hd4 tinh

Long An.

Thyc phAm b6o vQ srlc kho€ t*r6t NtrSt S

H6 trg b6 huytit, ho4t huytit. H5 trg ldm ginm

dau dAu, nhfc m6t do thiOu nang tudn hoan

n6o, cdng thang than kinh.

C6ch dirng: Ngdy dirng t lan, mdi tan t gOi tO

vi€n, Iidu tang cuong, ngdy dung Z lan, m5i

lAn I g6i, sau 15-30 ngdythi quayvC li0ungdy
1 l6n x I g6i. Dqt ding 3 th6ng, c6 thO dnng

thudng xuy6n, l6u ddi.

Khdng dung Nh6t wtrSt S cho phg nii c6 thai,
ngudi dang ch6y m6u.

Thr,rc phAm ndy khdng phii ld thuiic vd kh6ng

c6 t5c dgng thay th6 thu6c chtra bQnh.

CoNG TY

TNHH Duqc

NHiT NHAI
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