
20.06.03.2042.DKQC

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1966/2020/XNQC-ATTP Hà Nội, ngày 26 tháng 06 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 4 2980/2020/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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DE crIoNG pHAN cANH eUANG cAo rn0x rnuvBx uixn
<:

NHAT NHAT 4

Cdng ty TNHH Duqc phAm Ntr6t xtr6t

HiNn Atru LOI

fnnh hQp thgc phdm bdo vQ sr?c kh6e Nh6t

xtr6t +.

Hinh m4ch miiu n6o.

C6c canh ngucri bi m6t ngu.

Hinh anh ngudi dtng san phAm, c6c hinh anh
A.

nguol D! mat ngu,

Hinh anh hQp thgc phAm b6o vQ srlc kh6e.

Chft hiQn: C6ng ty TNHH Dugc phAm Nh6t

Nh6t. CUm C6ng nghiQp Li€n Hrmg, 6p Binh

Ti€n 2, xd Drlc Hda Hg huyQn Erlc Hda, tinh

Long An.

Thgc phAm b6o vQ sfc kho6 Ntr6t Ntr6t +

H6 trg b6 huy6t, hopt huyiit, an thAn. H6 trg

ldm gi6m kh6 ngir, m6t ngri d nguoi thi6u

n[ng tu6n hoirn n6o, nguoi cao tu6i, suy

nhugc than kinh, nguoi lao dQng trf 6c-cdng

th5ng.

C6ch ding: Ngdy dung 1 lAn, m6i tan t gOi tO
..:.

vi€n, li€u tdng cudrng, ngdy dirng 2 ldn, m6i

lAn I g6i, sau I 5-30 ngdy thi quay ve liOu ngdy

1 ldn x I g6i. Dqt dtrng 3 thiing, c6 thi5 dnng

thudng xuy€n, lAu ddi.

Kh6ng ding Nh6t Ufr6t + cho php nit c6 thai,

ngudi tlang chdy milu.

Thgc phAm ndy kh6ng phdi ld thu6c vd kh6ng

c6 t6c dgng thay th6 thu5c chfra b€nh.
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