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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 25 9070/2020/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 bio v0 srlc khde

NHAT NHAT 25

si 9f LfNHHuJgcPHAr'{ ilHATNH{r
lsrtrtrte: ffi ff gf;.truft"",gl;* l.:g*f, ffnnfrrnnfir

Thdnh phdn (cho 1 vi€n ndn bao phim): 183mg cao khO h6n hop drtoc li0u tddng tluong: Thuc tli a (Radix Rehmannioe glutino-

sne prnepnrnta)265 mg, Bach thuoc (Rodix Paeoniae lactiflorae) 176,5 mg, Bach trudt (Rhizoma Atractylodis mocrocepholae)

176,5 mg,0ing s6m (Radix Codonopsis) 175 mg, Kinh gi6i (Herbo Elsholtziae ciliatae) 150 mg, Duong quy (Rodix Angetkae

sinensis)'131,5 mg, Cam thio (Radix et Rhizoma Glycyrrhizae) 117,5 mg, Phuc linh (Poria)117,5 mg, Hoing ky (Rodix Astrogoli

membronacei) 103,3mg,Xuydnkhung (RhizomaLigustkiwallkhiilg0mg,Sinhkhrlong (RhizomaZingiberis)87,5mg,Qudv6

(6rtex (innamomi) 68,8 mg. 46,5m9 bOt drloc li€u: Kinh gi6i (Herbo Ekholtzioe ciliatae)5mg, Ding silm (Radix bdonopsis)

5mg, Xuy€n khung (Rhizoma Ligustici wallkhLr.) 5mg, Thuc dia (Radix Rehmannioe glutinosoe praeparata) 5mg, Hoing ky (Radix

Astragoli membranocei) 5mg, Bach lruit (Rhizoma Atractylodis mauocephaloe) 3,5mg, Ouong quy (Radix Angelicae sinensis)

3,5m9, Bach th ugc (Radix Paeoniae lactiflorae) 3,5m9, Qud v6 (brtex Cinnomomi) 3 ,5m9, Cam th6o (Radix et Rhizoma Glycyrrhi-

zae)2,Smg,Phuclinh (Porio)2,Smg,Sinhkhuong (RhizomaZingiberis)2,5mg.Phtilieu:ChdtdOn:Microcrystallinecellulose(lN5

#a60); (hdt lim r5: Sodium Starch Glycolate, (rospovidone (lNS #1202); (hdt ldm dinh: Povidon K30 (lNS #1201); Chdt lim
b6ng: Magnesium stearate (lNS #470); Polyethylene glycol 6000 (lNS #1521); (hdt lim truot chiy: Silicon dioxide (lNS

#551);Chdt lirm tron b6ng: Talc (lN5 #553); Chdt l)m dinh: Hydroxypropyl methylcellulose 6cps (lN5 #a6a); (hdt t4o miu tdng
hop (lN5 #172), Titan dioxide (lNS #17i ) vita drl 1 vi€n. Cdng dung: H6 trg bdi bd khi huydt, hoat huydt, gitlp ting cudng srfc dd

khdng, h6 tr{ gi6m ciic triOu chring cim cdm do suy giim sric dd khiing.Oditugng sfrdgng: * Ngudi khihuydt k6m, sfc ydu,

suy giim srlc dd khdng. * Ngudi hay dm, cim crim do suy gidm sric tld khdng. *T16 em dudi 2 tudi cdn tham khio f kidn thdy

thudc. (iich dirng: Ngiy ding 1 ldn. *Ngudi ldn vi tr6 em tir 14 tudi trd l6n: m6i ldn t gdi 16 viOn. 
* 

Trd em (nghidn nh6, pha v6i

nudcdm):*Tir1-2tudi:m6ildnsvi€n.*TU3-4tudi:m6ildn6vi€n.*Til5-7tudi:m6il6n8vi€n.*Til8-10tudi:m6ildn10vi6n.
Til11-13 tudi: m6i ldn 14 vi€n. " Bio quin: Ndi khO miit, ddxa tdm tay tr6 em.Thuorg nh6n sin xuit vi chiu tr6ch nhiGm
vi chdt luong sin phdm: (0NG TY TNHH DUq( PHAM NHAT NHAT. (um C0ng nghi€p Li6n Hrlng, dp Blnh Tidn 2, xi Drlc Hoa

Ha, Dfc Hoa, Long An. - Ei€n thoai li0n hC 1800.6689 (gid hinh chfnh) - Fax:0272.3817337. 56 gidy xiic nhdn nOi dung quing

ciio ................. n94y................

Thuc phdm nay khOng phai l) thudc vi khOng c0 tiic dung thay thdthudc chua bOnh

Di6n thoai li6n h€: 1800.5689

Tylethr,tct6: 1:1; 1:2; 1:10; 1:20; 1:50; 1:100; 1:200; 1:500; 1:1000
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