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công bố
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Thực phẩm bảo vệ sức khỏe NHẤT
NHẤT 6
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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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NHAT NHAT 6
Cdng ty TNHH Duqc phim Xtr6t Xtr6t
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IITNH ANH

rnnh hQp thsc phAm
xn6t o.
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Nh6t

Hinh mach m6u ndo.

Thgc phAm b6o vQ sric kho6 Ntr6t Ntr6t

H6 trg

bO huy6t, ho4t huy6t,

O

ting cudng lrru

th6ng mrlu.
C6c canh nguoi b! ch6ng m{t.

H5 trq ldm gidm rOi loqn tiOn dinh, ch6ng m{t,
hoa m6t do thi€u ndng tudn hodn n6o.

Fnnh anh nguoi ding san phAm, c6c hinh anh

Crich dung: Ngdy dung

nguoi b! ch6ng m4t.

Innh anh

hQp thpc phAm bno vQ sr?c kh6e.

Chir hiQn: COng ty TNHH lugc phAm Nh6t
Nh6t. CUm C6ng nghiQp Li€n Hung, 6p Binh
Ti6n 2, x6 Erlc Hda Hg huyQn Drlc Hda, tinh

'.>.
li€u

I l6n, m6i tan t gOi tO
ngdy ding 2 ldn, m6i

vi6n,
tang cudrng,
lan t gOi, sau 15-30 ngdy thi quay

vC

li€u ngdy

I ldn x I g6i. Eqt dtng 3 thiing, c6 thti dung
thudng xuy6n, l6u ddi.
Khdng dnng Nh6t tlh6t O cho phg nt c6 thai,
ngudi dang chiy mriu.
Thr;c phAm ndy khdng phdi ldthutSc vd kh6ng
c6 trlc dgng thay th6 thutic chta bQnh.
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