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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
Fax: 0272 3817 337
Điện thoại: 0272 3817 117
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Tên sản phẩm

Số, ký hiệu của Giấy tiếp nhận đăng ký bản
công bố

1

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe NHẤT
NHẤT 7

3822/2020/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
ATTP_CK_3_6

ATTP_CK_1_4

Nguyễn Thanh Phong

20.06.03.2049.DKQC

Ihrlc phdm bio v0 srtc kh6e
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Thinh phdn kho i vi€n n6n

bao phim): 1B0mg cao khd tuong duong: Duong quy (Radix Angelicoe sinensis)375mg,

kh miu

(Herba Leonurijaponici) 375m9, Nguu tdt (Rodix Achyranthis bidentatoe) 375mg,Thuc dia (Radix Rehmanniae glutinosoe proep-

orato)375m9, Xich thttoc (Radix Paeonioe) 188mg, Xuy€n khung (Rhizoma Ligurticiwallichiil 188mg, Huong phu (Rhizoma
Cyperi) 113n9.40m9 bQt dtloc liOu: Duong quy (8a dix Angelicae sinensil

Nmg, ktr mlu

(Herba

Leonurijoponki)10mg, Nguu

tdt (Rndix Achyranthis bidentatoe) Smg,Thuc dia (Radix Rehmanniae glutinosae praeporoto) 5mg, Xfch thugc (Radix Poeonioe)
5mg, Xuydn khung (Rhizoma Ligusticiwallichii) 5mg. Phu li0u: Microcrystalline cellulose, Sodium Starch Glycolate, (rospovidone,
Povidon K30, Magnesium stearate, Polyethylene glycol

6000, 5ilicon dioxide,

Talc, Hydroxypropyl methylcellulose 6cps, lron 0xide
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H6 tro lim giim
rdiloankinhnguy€t,daubungkinh.Ddituongsrldung: PhunIbir6iloankinhnguytt,daubungkinh.Cdchdirng:"Ngiy
dLng 1 ldn, m6i ldn 1 g6i 16vi€n." Lidutlng cudng, ngiydilng 2 ldn, m6i ldn 1 g6i 16viOn. * Udng 5-7 ngiytrudck!'kinh vi

Brown, Titan dioxide vrla drl 1 vi€n. COng

dung: "

H6

tro bd huy6t, hoat huy6t. " H6 tro ili6u hda kin h nguy6t.

" ftri 1i: Trudng hop khi dirng sin phdm md k!'kinh k6o dii hon v)i ngiry so voi blnh thrlong th)
thd sin phdm khdng hop voi ban. Bio quin: Ndi khO miit, dd xa tdm tay tr6 em. Thrrong nhin s6n
xufltvichiutrdchnhi€mvichf,tlrrongsinphdm: (0NGTYTNHHDUQCPHAMNHATNHAT.CqmCdngnghiApLi€nHung,
udng li€n tuc trong 10 ngdy.
ban

hiy ngung ding vi

co

5p Binh Tidn 2, xd Etic Hda Ha, Dfc Hda, Long An. - Oi€n thoai li6n he 1800.6689 (gio hanh chinh)

- Fax:0272.3817337.

56 gidy

xdcnh6nnoidungqudngcdongey................
Thuc phdm nay khQng phei la thudc va khong co tac dung thay

thdthudc chrta b0nh

Di6n thoai li6n h6: 1800.6689
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