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Số: 3306/2020/XNQC-ATTP Hà Nội, ngày 16 tháng 10 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 20 5721/2020/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.
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Thinh phdn (cho 1 vi€n n6n bao phim): Hoat lhach (fakum)10mg,45m9 cao khd h6n hop dugc lieu tuong tluong vdi: Bach

thryr (Radix Paeonioe lactifloroel 38m9, Bach truit (Rhizoma Atroctylodis mocrorcpholoe) 38m9, Cam thio (Radix GlycynhizoQ

20m9, Hiu phdr(furtexMognoliaeoffrcinalis)26m9, Hoing li€n (Rhizoma(optidis)57m9, Mdc hulng(RadixSoussureoelappoe)

50m9, Ngu blifi(Gails(hinensis) 38m9, Xa ti€n tit (Semen Plontaginis)20n9.140m9 bqt duqc li€u: Bach thuoc(RadixPaeonioe

lactiflorae) 19m9, Bach trudt (Rhizoma Atractylodis macrocephaloe) 19m9, (am thi o {Radix 6lycyrrhizoe) 9mg, Hiu phdc (Cortex

Magnoliae offrcinalis) 12n9, Hoing li€n (Rhizoma hptidis) 28m9, Mdc huong (RadixSausureae lappoe) 25m9, NgI bdilt (6allo

chinensis) 19mg, Xa tidn tt (Semen Plantaginis)9mg. Phu liQu: Chft d0n: Microcrystalline cellulose (lNS #a60);(hdt lim 16:

Sodium Starch Glycolate; Crospovidone (lNS #1202);ft5t lirm d[nh: Povidon K30 (lNs #1201);thdt hm bdrng:Magnesium

stearate (lNS #a70); Polyethylene glycol 6000 (lNS #1521); Chdt lim trudt chiy:Silicon dioxide (lNS #551); (hdt lim tron bring:

Ialc (lN5 #553); Chdt lirm dinh: Hydroxypropyl methylcellulose 6cps (lNS #464); (hdt tao miu tdng hgp (lNS #172), Titan dioxide

(lNS #171) vila drl 1 vi€n. Cdng dgng: 
* 

H6 trg gi6m nguy cd bl vi6m dqi tring v6i ciic triQu chrlng: r6i loan ti€u hda, dau bqrng,

sdi bung, chudng bung, 5n kh6ng ti€u, phin s6ng, ti€u chiy. 
* 

H6 tro giim nguy c0 tdi phiit. * Odi tuong sfr dung: Ngudi c6

nguy co bi vi€m dai tring, r6i loan ti€u h6a vdi c6c tri6u chfng dau bung, sOi br,rng, chudng bung, in khOng ti€u, phin s6ng, ti6u

chiy.

(iich ding: * Ngiy u6ng 2 ldn, m6i ldn 1 gdi 16 vi€n. " Li6u tdng cuong, ngiry u6ng 3 ldn, m6i ldn 1 g6i trong 20-30 ngiy, sau

dd ngay u6ng 2 ldn, m6i l6n 1 g6i. Bio quin: Noi khd mdt, dd xa tdm tay tr6 em. Thrrong nhin sin xudt vi chiu trdch

nhiQm vi chdt lttong sin phdm: C0NG TYTNHH DUq( PHAM NHAT NHAT. (um C0ng nghiQp Li€n Hung, Sp Binh Ti6n 2, xd Dr?c

Hda Ha, Drlc Hda, Long An. - Di€n thoai li€n h€ 1800.6689 (gid hirnh chinh) - Fax:0272.3817337.56 giSy xiic nhdn nOi dung

Thuc phdm nay khOng phai la thudc vi khOng co tiic dung t

Di6n thoai li6n h6: 1800.5689

x6trggiim ngry(d
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Tf l€thUct6: 1:1; 1:2; 1:10; 1:20; 1:50; 1:100; 1:200; 1:500; 1:1000


