BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1974/2020/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
Fax: 0272 3817 337
Điện thoại: 0272 3817 117
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 21

4131/2020/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.
CỤC TRƯỞNG
ATTP_CK_3_6

ATTP_CK_1_4

Nguyễn Thanh Phong

20.06.03.2058.DKQC

DE

crloNc pHAN cAxH euAxc cAo rn0x rRuvnx niNn

NrrAr NHAT
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C6ng ty TNHH Duqc phAm Ntr6t Ntr6t

nixu Axn
Hinh hQp thgc phAm bao vQ sric kh6e Nh6t

LOI
Thlrc phAm b6o vp srlc kh6e t'ttr6t Ntr6t Zt,

xh6t zt.
Hinh m4ch milu.
Cdc hinh dnh nguoi bitai bi6n m4ch m6u ndo,

Hd trg bo huy6t, ho4t huy6t, h6 trg tlng luu
th6ng m4ch mrlu. H5 trg ldm giim c6c triQu

dau thdrt nggc.

chimg vd nguy co do ngh6n mqch m6u nhu tai
,.4
bi6n m4ch m6u n6o, ngh€n mach vdnh, dau
th6t ngqc.

Hinh anh nguoi dtng sdn phAm, crlc hinh dnh
nguoi b! tai bi6n m4ch milu n5o, dau th6t
ng.uc.

mnh enh hQp thgc phAm bao vQ srlc kh6e.
Cht hiQn: Cdng ty TNHH Ouqc phArn Nh6t
NhAt. Cirm C6ng nghiQp Li6n Hrmg, 6p Binh
TiAn 2, x5 Drlc Hda Hq, huyQn Drlc Hda, tinh

t gOi tO
-.:.
vi6n. Li6u tAng cuong ngdy ding 3 ldn, m6i
tan t gOi trong I th6ng, sau <16 ngdy dtng 2
:. rl
r:
lan, mol lan I go1.
Khdng dung Nh6t NhatZt cho phq nt c6 thai,
C6ch dirng: Ngdy dirng z lan, m5i tan

ngudi dang chdy milu.
Thgc phAm ndy kh6ng ph6i ldthutic vd kh6ng
c6 t6c dpng thay thti thutic chta bQnh.

Long An.
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