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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 25 9070/2020/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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Di cuor'[c nHAN cANH euANG cAo rntN rnuynN niNn

NHAT NHAT 25

C6ng ty TNHH Ducr. c phAm fVn6t Ntrdt

IIII\H ANH LOI

Hinh hQp thgc phAm b6o vQ sric kh6e Nh6t
Nh6t 2s.
Hinh anh nhfing ngudi sfc yi5u.

Hinh inh hQp thuc phAm b6o v€ sr?c kh6e
Nhet Nhet 25.
Cht hign: Cdng ty TNHH Duqc phAm NhAt
NhAt. Csm C6ng nghidp Li6n H*g, 6p Binh
Ti6n 2, xd Dfc Hda Hp, huyQn Dric Hda, tinh
Long An.
Thgc phAm ndy kh6ng phii ld thutic vd kh6ng
c6 t6c dpng thay thi5 thu6c chfia b6nh.

Thyc phAm b6o vg sric kh6e Ntr6t Ntr6t ZS tr5
trg b6i bd khi huy6t, ho4t huy6t, girip ting
cudng sr?c tl6 kh5ng, h6 trg giim c6c triQu
chimg do c6m crim. Dirng cho ngudi khi huyr5t
k6m,. sric y6u, suy gi6m sirc dd kh6ng, nguoi
hay om, c6m cirm.
Thr,rc phAm ndy kh61g phni ld thuSc va kh6ng
cothc dung thay thti thutic chffa bQnh.
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