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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 8 5719/2020/ĐKSP

Phương tiện quảng cáo: 
Truyền hình và các thiết bị công nghệ khác

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.
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Dt crtoNc pHAN cANn euANc cAo rnSN rnuvtN nixn
.F

NHAT NHAT 8
Cdng ty TNHH Duo. c phAm Nhet Nhet

nilnr Amn LOI

Hinh hQp thpc phAm b6o vQ sirc kh6e Nh6t
Nhet 8.

Hinh v€ da ddy bi vi6m lo6t, hinh dnh ngud'i
bi day bpng kh6 chiu, dau bung.

Hinh 6nh hQp thqc phAm bao vQ sri'c kh6e
Nfr6t tttr6t S.

Chfl'hiQn: C6ng ty TNHH Duqc pham NhAt
Nh6t. Cum C6ng nghiQp Li€n Hung, 6p Binh
Ti€n2, xd Dric Hda Hp, huyQn Dri'c Hda, tinh
Long An. Thr,rc phAm ndy kh6ng phii ldthuiic
vd khdng co thc dsng thay th6 thu6c chtra
bOnh.

Thuc phAm bio vQ sric kh6e NhAt Ntr6t.S h5 trq
ldm gi6m nguy co bi viOm lo6t da diry,thtritng
v6'i c5c triQu chring: g hoi, g chua, dau thuong vi,
trlro ngugc, ctm gi6c kh6 chiu 6 da ddy.

Crlch dirng:
- Ngdy u6ng2lAn, m6i dn 1 g6i 16 viOn.

, .; i ^ ,). i.- Li6u tdng cudng, ngdy u6ng 3 l6n, m6i ldn I

96i.
Thgc phAm ndy kh6ng phdi ld thudc vd khdng c6
t5c dgng thay th5 thu6c chfia bQnh.
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