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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
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 19 7792/2020/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 CTIONG PHAN cANn euAxc cAo rnnN rnuyEN nixn
A'

NHAT NHAT 19

Cdng ty TNFIH Dugc phAm Ntr6t Ntrit

TIINH ANH LOI

Hinh hQp thgc phAm bio vg sri'c kh6e Nh6t
Nhet 19. Hinh v€ khi huy6t luu th6ng.
Hinh 6nh nhff'ng ngud'i gout.

Hinh inh hQp thpc phAm bio vQ silc kh6e
NharNhat 19.

Chfi hi6n: C6ng ty TNHH Duo-c phAm Nh6t
Nh6t. Cum Cdng nghidp Li6n Hung, 6p Binh
Ti6n 2, xd Dri'c Hda Hp, huyQn Eftc Hda, tinh
Long An. Thgc phAm ndy kh6ng phii ldthu6c
vd kh6ng c6 thc dr,rng thay th6 thu6c chfia
b6nh.

Thuc phAm b6o vQ sri'c kh6e Ntr6t NnAt tq
girip ho4t huy6t, h6 tro. ting cudng luu thdng
khi huyOt. H6 trg ldm gi6m nguy co'bi gout,
vi6m thodi ho6 kh6p, dau kh6p, nhri'c kh6'p,
sung kh6p.
CSch dirng:
- Nqay u6ng 2 l6n, mdi ldn 2 g6i.20 vi€n..
- Li6u tdng cud'ng, ngdy udng 2 lAn, m5i lAn 3
gpi trong.vdng I th6ng, sau d6 ngdy u6ng 2
lAn, m6i ldn2 g6i.
Khdng dirng cho php nff c6 thai, ngud'i dang
chdy mdu.
Thgc phAm ndy khdng ph6i ld thu6c vd kh6ng
c6 tirc dr,rng thay th€ thu6c chfra b6nh.
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