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

Số: 1057/2021/XNQC-ATTP Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2021

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 2 714/2021/ĐKSP

Phương tiện quảng cáo: 
Truyền hình và các phương tiện quảng cáo 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 crloNc PHAN CANH euANG cAo rnnN rnuynN HiNn

NHAT NHAT 2
Cdng ty TNHH Duoc phAm Ntr6t Xtr6t

nixn ANn LOI

Hinh h6p thuc phAm b6o vQ sric kh6e Nh6t
Nhat 2.

Hinh vC 3D gan thAn kh6e.

Hinh 6nh nhfi'ng ngud'i bi mAn nrf'u, ,urri Ou,

hinh 6nh ngud'i phr,r nt tuoi nhufln.

Hinh inh hQp NhAt Nh6t 2.
Chfl hiOn: C6ng ty TNHH Dugc phAm Nh6t
Nhdt. Cum Cdng nghiCp Li6n Hung, 6p Binh
Ti€n2, xd Dric Hda Ha, huyQn Dric Hda, tinh
Long An.

Thr,rc phAm ndy kh6ng ph6i ld thudc vd kh6ng
c6 t6c dung thay thd thu6c chfi'a b6nh.

Kh6ng sg dung cho ngud'im6n cAm v6i bAt ki
tlidnh ph6n ndo cta sin phAm.

Thuc ph6m b6o vC sri'c kh6e NnAt NnSt

h6 tro- bO huyi5t, bd can th$n, h6 tro thanh
nhiet giai d6c.

H5 trq gi6m triQu chimg: m6n ngria, me day,
mun nhot, n6m sam da do chirc ndng gan, th$n
k6m. Girip da tuo'i nhuAn.

Dtrng cho: Phu nfi'mu5n dep da, phu nfi'bi
A , ).,

man ngua, md ifay, mpn nhot, n6m sam da do
chric ndng gan, thdn k6m.
Crich dirng: Ngdy dirng 2 lin, m6i lin I g6i.
Liiiu ting cud'ng, ngdy dirng 3 lAn, m5i lAn I
96i.
Kh6ng dirng cho ngud'i dang chiy m6u, php
nfr'c6 thai.
E6 ph6t huy hiQu qu6 cta sAn ph6m, cAn dn
uong hAp thu dAy dri dudng chAt vd nu6'c, han
ch€ c6c chdt kich thich, cay n6ng, trdnh da titSp
xfc truc ti6p v6i n6ng, bui bAn, h6a ch6t ddc
hai.
Thuc phAm ndy khdng ph6i ld thu6c vd kh6ng
c6 t6c dung thay th6 thu6c chfr'a bdnh.
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