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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: 1981/2020/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 6 2983/2020/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.

CỤC TRƯỞNG
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Nguyễn Thanh Phong
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Thinh phdn (cho 1 vi€n ndn bao phim 250mg): 190mg cao khO tuong tluong: Duong quy (Radix Angelicoe sinensis) 375mg, fch

nitu (Herbo Leonurijaponici) 375m9, Nguu tdt (Rodix Achyranthis bidentatae) 375m9, Thqc dia (Radix Rehmanniae glutinosae

praeparata) 375m9, Xich thuoc (Radix Paeoniael 188m9, Xuy€n khung (Rhizomo Ligustki wollichii) 188m9, Iam lhit (Panax

pseudoginseng) 57mg. 40mg bQt drtgc liQu: Ouong quy (Radix Angelicae sinensis)10mg, kh m6u (Herba Leonurijaponici) 10mg,

Nguu tdt (Radix Achyranthis bidentatae) 5mg, Thuc dia (Rodix Rehmonnioe glutinasae praeparata) 5mg, Xkh thuqc (Radix

Paeonioe)5m9, Xuy0n khung (Rhizomo Ligusticiwollichii)5m9. Phq li0u: Microcrystalline cellulose, Sodium Starch Glycolate,

(rospovidone, Povidon K30, Magnesium stearate, Polyethylene glycol 6000,Silicon dioxide, Talc, Hydroxypropyl methylcellu-

lose 6cps, lron 0xide Brown, Titan dioxide vila dt 1 vi6n. (6ng dgng: H6 tro bd huy6t, ho4t huydt ting cudng lul th0ng miiu.

H6 trg gi6m rdi loan tidn dinh, ch6ng mit, hoa mdt do thidu ning tudn ho)n n6o.Odituqng s&dgng: Ngudi bi ci{c tri6u chfng

rdi loan tidn dinh, ch6ng mdt, hoa mit do thidu ning tudn hoin n6o. ftri 1i: Kh0ng dlng cho ngudi tlang chiy mdu, phu n0 c6

thai.

Cdch dirng: . Ngly dirng 1 

'ldn, 
m6i ldn 1 gdi 16 vi6n. * Li6u tdng cudng, ngiy dirng 2 ldn, m6i ldn 1 g6i. 5au 15-30 ng)y thi quay

vd lidu ngiy 1 ldn x 1 g6i. * 0ot dirng 3 thdng, cd thd dtng thudng xuydn, l6u dii. Bio quin: Noi khd mdt, dd xa tdm tay tr6 em.

Thuong nh6n sin xudt vi chiu trich nhiCm vi chf,t luqng sdn phdm: (ONG TY TNHH DUq( PHAM NHAT NHAT. Cum (0ng

nghiqp Li€n Hung, dp Binh Tidn 2, xi 0rlc Hda H4, Dtlc Hba, Long An. . Dign thopi li6n h0 1800.6689 (gid hinh chinh) - Fax:

0272.3817337. Sd gidy xiic nhin nQidung quing cdo n9iy................
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