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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: 3224/2020/XNQC-ATTP Hà Nội, ngày 12 tháng 10 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 Siro 
NHẤT NHẤT 25 5577/2020/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.
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Thuc phdm b6o vd suc kh6e Siro
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Ihinh phdn (cho 1 chai 120m1): 14.580mg cao khO hdn hcp duoc li€u tuong tluong: Kinh gidi (Herba Elsholtziae ciliatae)

18.000m9, Odng sim (Rodix kdonopsis) 12.396m9, Thuc dia (Rodix Rehmanniae glutinosae proeparata) 12.396m9, Hoing k!'

(Radix Artrogali membranacei)12.396m9, Sinh khuong (Rhizoma ZingibersJ 9.000m9, B4ch tru4t (Rhizoma Atroctylodis maao-

cepholae) 8.256m9, Duong quy (Radix Angelkoe sinensis) 8.256m9, Qud v6 (Corfex (innamomi)8.256m9, Bqch lhu0c (Radix

PaeonioeloctifloroeJ8.256mg,Xuy€nkhung (RhizomoLigustkiwallkhii)6.600mg,Phuclinh (Porio)6.600mq,Camthio (Rodixet

Rhizoma Glycyrrhizoe)6.600mg. Phu li0u:Oudng ng0, Maltodextrin, Xanthan gum, Natri benzoat, Hudng cam, Nudc tinh khidt

vila d0. (Ong dung: H6 tro bdi bd khi huydt, hoat huydt, girlp tang cddng srlc dd khdng, h6 trg giim tri€u chrlng do cim c(m.

06itugng sfrdung: * Ngrtdi khihuy6t kdm, sf'c ydu, suy gi6m s(c dd khiing. * Ngudi hay 6m, cim cf m. * T16 em dddi 2 tudi

cdn tham khio 1i kidn thdy thu6c. C{ch dtng: Ngiy dirng 1 l6n. * Ngrldi l6n vi tr6 em tU 14 tudi trd l€n: m6i ldn 'l6ml. 
" T16 em:

Ttr 1-2 tudi: m6i ldn 5ml. *Tir 3-4 tudi: m6i ldn 6ml. *Til5-7 tudi: m6i{6n 8ml. *Til 8-10 tudi: m6i ldn l0ml.Tit 11-13 tudi: m6i

ldn 14m1. " Bio quin: Ndi kh6 miit, triinh dnh siing mit trdi.Thrtong nhin sin xudt vi chiu tr6ch nhi$m vi chdt luqng

slnphdm: C0NGTYTNHHDUQCPHAMT{HAT NHAT.C1rm(OngnghigpLi€nHrlng,dpBinhTi6n2,xSDricHdaHq,DtlcHda,Long

An. - 0iqn thoai li6n hq 18q0.6689 (gid hinh chinh) - Fax: 0272.3817337. Sd gidy xdc nh4n ngi dung quing c6o

n9ey................

Thuc phdm n)y kh0ng phei le thudc va kh0ng co tiic dung thay thd thudc ch[a bOnh

Di6n thoaili6n hQ: 1800.6689

Tf l0thuctd: 1:1; 1:2; 1:10; 1:20; 1:50; 1:100; 1:200; 1:500; 1:1000
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