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---------------------------

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 02723817117

777/2018/ĐKSPTHỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE TỐ
NỮ NHẤT NHẤT1

Số, ký hiệu của Giấy xác nhận công bố
phù hợp quy định an toàn thực phẩm hoặc

Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy

Tên sản phẩm,
hàng hóa,

dịch vụ
STT

Phương tiện quảng cáo:

1. Quảng cáo trên các website
2. Quảng cáo bằng băng rôn
3. Quảng cáo bằng màn hình điện tử
4. Quảng cáo trên báo chí
5. Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
6. Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt

Tổ chức/cá nhân có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.

Nội dung quảng cáo: Theo nội dung đã được phê duyệt (đính kèm) của tổ chức/cá
nhân phù hợp với quy định hiện hành.

#

Nguyễn Thanh Phong

CỤC TRƯỞNG

Số HS: 00608/2019/XNQC



Thgc phdm bio vQ suc kh6e

T6 NU NHAT NHAT

n6 trg co thd s6n sinh n6i tidt td nfl
estrogen mQt ciich t{ nhi6n,
H6 trq h?n chd c6c triQu chrlng tiin min kinh

iOlYfTlurratNh{it'
l€Q;---*,rffi-j$l

ffAnn pllAf (cho 1 vi€n nen bao phim):Chidtxudt Kacip fatimah: 166mg, chidtxudt mdm rliu ninh (20% isoflavon):25 mg, sfla

ong chfa trloi: 20 mg, cao khO thio dugc: 350m9 (tuong rlng vtli cdc duoc li€u 0uong quy 700mg, fctr trlSu 700mg, Thuc dia 700mg,

Ngrru tdt 200 mg, Xuy0n Khung 350 mg, Ld tr6u kh6ng 100mg). Phu li€u:Silicon dioxide, Microcrystalline celllulose,Sodium starch
glycolate, Magie stearate, HPM(, PEG 6000, Talc,Titan dioxide, miu Erythrosine lake vtra d0 1 vi6n. cOttC Ogrc: * 

H6 tro co thd
sdn sinh nOi tidt td n[ estrogen mOt cdch tu nhi6n, h6 tro tlidu hoi khi huydt, kinh nguy€t, cdi thiOn sinh lf n[, ting cudng sfc kh6e.
* 

H6 tro han chd lio hoti, girlp da tdc mudt mi, min ming, mang lai sq mdm mai, tr€ trung cho phu nfr. odl TUqilG S0 DUilG: *

Phu n[ suy gidm estrogen vdi cdc tri€u chrihg nhu rdi loan kinh nguyQt, bdc hod, tld md hdi, kh6 ng0, m€t mdi, stress, cdu bin, kh6

han, suy gi6m sinh lf. * Phu nut6c khq giy rung, da nhin sam. CACH DUilG: * Ngiy udng 2 ldn, m6i ldn 2 vi€n. * Cd thd d1ng
thudng xuydn, l6u dii. Td ntl Nhdt Nhdt tluqc s6n xudt theo cdng thtic bii Bd Huydt tlidu hda kinh nguydt gia truydn cria truydn
nhdn ddi thti 9 cia ddng h9 Hoing. SAil XUAT fnl: C0n9 ty TNHH Drroc phdm Nhdt Nhdt - (um cong nghidp Li€n Hung, dp Binh

Ti€n 2, xi Otlc Hda Ha, huy€n Dfc Hda, tinh Long An.

5d gi6y xdc nh6n ndi dung quing cii0.,...... ngey....,....,.....,............

Di,gn thogi li€n hQ,:1800.6699

Thrtc phdm niry kh6ng phti li thudc, kh6n9 c6 t5c dgng thay thdthudc chfla b6nh

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