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`..CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHÁT NHẬT

- VÓ HỘPVÀ MẶT SAU VỈ THUÓC HỘP2 VÍ x 10 VIÊN

HOẠT HUYÉT NHÁT NHẬT

Thành phần: 672mg cao khô tương đương: Đương quy (Radix Angelicae Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

sinensis) 1500mg. Ích mẫu (Herba Leonuri japonica) 1500mg, Ngưu tất SDK

(Radix Achyranthis bidenfatae) 1500mg, Thục dia (Radix Rehmanniae Số lô SX:

glutinosae praeparata) 1500mg, Xich thugc (Radix Paeoniae) 750mg, NSX

Xuyên khung (Rhizoma Ligustiei wallichii) 750mg. Tá dược vừa đủ 1 viên. HD :

lÌ||
6079

Biểu kiện bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C
DE XA TAM TAY TRE EM, DOC KY HUONG DAN SU DỤNG TRƯỚC KHI DUNG  
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Sản xuất bởi: CÔNG TYTNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT HỘP 2 vÏX10TC,

Ym NHẤT NHẤT (um công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tinh Long An zs _

fb nhatnhat.com Điện thoại 1800.6689 (trong giờ hành chính) VIÊN NÊN |

| OC: Tác dụng - Chỉ định: Liểu dùng - Cách dùng:

mm * Táo dụng: Bổ huyết, hoạt huyết. - Ngày uống 2 lần, mỗi lẩn 2 viên. Với bệnh mãn tính nên

¬ * Chỉ định: Trị các chứng huyết hư, ứ trệ. Phòng ngừa và _ uống thuốc liên tục ít nhất 3 tháng.
Chống chỉ định - Thận trọng:điểu tri thiểu năng tuần hoàn não (mệt mỏi, đau đầu, chóng

mặt, mất thăng bằng, hoa mắt, mất ngủ, suy giảm trí nhớ,
suy nhược thẩn kinh), thiểu năng tuần hoàn ngoại vi (đau
mỏi vai gáy, tê cứng cổ, đau cách hổi, đau cơ, tê bì chân
tay) thể huyết ứ. Hỗ trợ phòng ngừa và điều trị xơ vữa đông
mạch, bệnh mạch vành, nghẽn mạch, tai biến mạch máu

não.

*Chéng chỉ định: Phụ nữ có thai, người đang chảy máu.
*Thận trọng: Người có rối loan đông máu, đang xuất huyết,
không nên dùng cho người huyết áp thấp.
Tác dụng không mong muốn - Sử dụng cho phụ nữ có
thai hoặc cho con bú: Xem tờ hướng dẫn sử dụng.
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Tỉ lệ 100%

Long An, ngay thang@ nam 2016

    yy ;
vấn SX: HD: »

Tỉ lệ 80%



ˆ CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẬT

_VO HOPVA MAT SAU Vi THUỐC HỘP3Vi x 10 VIÊN

HOAT HUYET NHAT NHAT

Thành phẩn: 672mg cao khô tương duong: Duong quy (Radix Tiêu chuẩn chất lượng: TÊCS

Angelicae sinensis) 1500mg, ich mau (Herba Leonuri japonica) SDK

1500mg, Ngưu tất (fadix Achyranthis bidentatae) 1500mg, Số lô SX:

Thục dia (Radix Rehmanniae glutinosae praeparata) 1500mg, NSX

Xich thuge (Radix Paeoniae) 750mg, Xuyén khung (Rhizoma HD

Ligustiei wallichii) 750mg. Tá dược vừa dủ 1 viên. ,

Điểu kiện hảo quản: Nơi khô, dưới 30°0 | | ⁄

6pé XA TAM TAY TRE EM, DOC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG       
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 WE ấ. {+ Ẩ \
™ Sanxuấtbởi: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT HÔP3 VỈ X 10

NHẤT NHẤT (um công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Ha, huyện Đức Hòa, tỉnh Long Ân 2 EN E

nhatnhat.com Điện thoại 1800.6689 (trong giờ hành chính) VIÊN NÊN

Tác dụng - Chỉ định: Liều dùng - Cách dùng:

* Tác dụng: Bổ huyết, hoạt huyết. - Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên. Với bệnh mãn tính nên

* Chỉ định: Trị các chứng huyết hư, ứ trệ. Phòng ngừa và _ uống thuốc liên tục ít nhất 3 tháng.

điều trị thiểu năng tuần hoàn não (mệt mỏi, đau đầu, chóng_ Chống chỉ định - Thận trọng:

mặt, mất thăng bằng, hoa mắt, mất ngủ, suy giảm trí nhớ. *Chống chỉ định: Phụ nữ có thai, người đang chảy máu.

suy nhược thần kinh), thiểu năng tuần hoàn ngoại vi (đau_ *Thận trọng: Người có rối loạn đông máu, đang xuất huyết.

mỏi vai gáy, tê cúng cổ, đau cách hồi, đau cơ. tê bì chân_ không nên dùng cho người huyết áp thấp.

tay) thể huyết ứ. Hỗ trợ phòng ngừa và điều trị xơ vữa động _ Tác dụng không mong muốn - Sử dụng cho phụ nữ có

mạch, bệnh mạch vành, nghẽn mạch. tai biến mạch máu_ thai hoặc cho con bú: Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

não.

Tỉ lệ 100%

Long An, ngay 05thang ¢3 nam 2016
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Số lô SX: HD:— }

Tỉ lệ 80%



CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHÁT NHÁT

VO HOP VA NHAN HOP 30 VIÊN
HOAT HUYET NHAT NHAT
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Tác dụng - Chỉ định:

* Tác dụng: Bổ huyết, hoạt huyết.
* Chỉ định: Trị các chứng huyết hư,ứ trệ.
Phòng ngừa và điểu trị thiểu năng tuần hoàn
não (mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, mất
thăng bằng, hoa mắt, mất ngủ. suy giảm trí

nhớ, suy nhược thần kinh), thiểu năng tuần

hoàn ngoại vi (đau mỏi vai gáy, tê cứng cổ.
đau cách hồi, đau cơ, tê bì chân tay) thể

huyết ứ. Hỗ trợ phòng ngừa và điều trị xơ vữa

wr  

 

Thành phẩn: 672mg cao khô tương
đương: Đương quy (Radix Angelicae
sinensis) 1500mg, Ích mẫu (Herba
Leonuri japonica) 1500mg, Nguu tất
(Radix Achyranthis bidentatae) 1500mg,

Thuc dia (Radix Rehmanniae glutinosae

praeparata) 1500mg, Xích thugc (Radix
Paeoniae) 750mg, Xuyén khung (Rhizoma
Ligustici wallichii) 750mg. Tá dược vừa đủ
1viên.

THẢO DƯỢC

HOẠT HUYẾT
động mạch, bệnh mạch vành, nghẽn mạch,

tai biến mạch máu não.
Liều dùng - Cach ding:
- Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên. Với bệnh |
mãn tính nên uống thuốc liên tục ít nhất 3
tháng. |

Chống chỉ định - Thận trọng: |
*Chống chỉ định: Phụ nữ có thai, người đang
chảy máu. |
*Thận trọng: Người có rối loạn đông máu,

đang xuất huyết, không nên dùng cho người
huyết áp thấp. |
Tác dụng không mong mu6n- Si dungcho |

Biểu kiện bao quan: Nơi khô, dưới 30°0
Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

SDK :

Nhat Nhat
ser NANG»

a2Điện thoại 1800.6689
(trong giờ hành chính)
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phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Xem tờ | Sự - |
hướng dẫn sử dụng. Hộp Tlọ = Xe Hộp 1lọ
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Chéng chi dinh- Than trong:
*ChOng chỉ định: Phụ nữ có thai, người dang chảy máu.
*Thận trọng: Người có rối loạn đông máu, đang xuất

Thành phần: 672mg cao khô tướng đương: Đương quy (Radix
Angelcae sinensis) 1500mg, Ích mẫu (Herba Leonuri

japonicea) 1500mg, Ngưu tất (Radix Achyranthis bidentatae)

 

1500mg, Thục dia (Radix Rehmanniae glutinosae praeparata) a huyết, không nên dùng cho người huyết áp thấp
1500mg, Xich thuge (Radix Zaeoniae) 750mg, Xuyên khung = 4 ˆ^ wn Tác dụng không mong muốn - Sử dụng cho phụ nữ có
(Rhizoma Ligustici wallichii) 750mg. Tả dược vừa đủ 1viên. = Nhat Nhat thai hoặc cho con bú: Xem tờ hướng dẫn sử dụng.
Tác dụng - Chỉ định:
*Tác dụng: Bổ huyết, hoạt huyết

* Chỉ định: Trị các chứng huyết hư, ứtrệ. Phòng ngừa và diéu
trị thiểu năng tuẩn hoàn não (mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt,

86My.

+   Điểu kiện bảo quản: Nơi khô, dưới 3020
Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS
 

 

mất thăng bằng, hoa mắt, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, sưy SDK |

SanecigPaes TT \ /
fh vànhngiễn mạch bến ngơh mẫu ấnco” ... GMP-WHO gggạy- 006981. dịnU ee —
eng 2aenk lần 2 viên. Voi benh man tinh nen |e cr a aii ie
uống thuốc liên tục ít nhất 3 tháng.  
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CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

VỎ HỘP VÀ NHÂN HỘP 60 VIÊN

HOAT HUYET NHAT NHAT
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Tỉ lệ 100%_ —   

  Nhat Nhat

HOẠT HUYẾT
- Nhất Nhất

Tác dụng - Chỉ định:
* Tác dụng: Bổ huyết, hoạt huyết.
* Chỉ định: Trị các chứng huyết hư, ứ trệ.
Phòng ngừa và điểu trị thiểu năng tuần hoàn
não (mệt mỏi, đau đầu. chóng mặt, mất
thăng bằng, hoa mắt, mất ngủ, suy giảm trí
nhớ, suy nhược thần kinh), thiểu năng tuần
hoàn ngoại vi (đau mỏi vai gáy, tê cứng cổ,

đau cách hồi, dau co, tê bì chân tay) thể

huyết ứ. Hỗ trợ phòng ngừa và điều trị xơ vữa
động mạch, bệnh mạch vành, nghẽn mạch,

tai biến mạch máu não.
Liều dùng - Cách dùng:
- Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên. Với bệnh
mãn tính nên uống thuốc liên tục ít nhất 3
tháng.
Chống chỉ định - Thận trọng:
*Phống chỉ định: Phụ nữ có thai, người đang
chảy máu.
*Thận trọng: Người có rối loạn đông máu,
đang xuất huyết, không nên dùng cho người

huyết áp thấp.
Tác dụng không mong muốn - Sử dụng cho
phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Xem to

hướng dẫn sử dụng

 

Hộp 1lọ
60 viên nén

PP
San xuất bơi TNHH DƯỢC PHẨM NHẬT NHÀ

NHẬT NHẬT ;
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GMP-WHO
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Thanh phan: 672mg cao khô tương
đương: Đương quy (Radix Angelicae
sinensis) 500mg, Ích mâu (Herba
Leonuri japonica) 1500mg. Ngưu tất
(Radix Achyranthis bidentatae) 1500mg,
Thuc dia (Radix Rehmanniae glutinosae

praeparata) 1500mg, Xích thược (Fadix
Paeoniae) 750mg, Xuyén khung (Rhizoma
Ligustici wallichii) 750mg. Ta dugc vira đủ
1viên.
Điểu kiện hảo quản: Nơi khô, dưới 30°C
Tiêu chuẩn chất lượng: T0CS

SDK :

 

———— aRTHIEY Mi,
Dién thoai 1800.6689 oo `» 3
(trong giờ hành chính)
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Thanh phan: 672mg cao khô tương đương: Duong quy (Radix

Angelicae sinensis) 1500mg, Ích mẫu (#erba Leonuri
japonica) 1500mg, Ngưu tất (Radix Achyranthis bidentatae)

1500mg, Thuc dia (Radix Rehmanniae glutinosae praeparata)
1500mg, Xích thuge (Radix Paeoniae) 750mg, Xuyên khung a
(Rhizoma Ligustici wallichii) 750mg. Ta dược vừa đủ 1 viên =
Tác dụng- Chi dinh:
* Tac dung: BO huyét, hoat huyét
* Chỉ định: Trị các chứng huyết hư, ứ trệ. Phòng ngừa và điểu

trịthiểu năng tuấn hoàn não (mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt,
mất thăng bằng, hoa mắt, mất ngù, suy giảm trí nhớ, suy

nhược thầnkinh), thiểu năng tuần hoàn ngoại vi (đau mỏi vai
gáy, tê cứng cổ, đau cách hồi, đau cơ, tê bì chân tay) thể huyết

ứ. Hỗ trợ phòng ngừa và điểu trị xơ vữa động mạch, bệnh
mạch vành, nghẽn mạch. tai biến mạch máu não.

Liều dùng - Cách dùng:
- Ngày uống 2 lần, mỗi lấn 2 viên. Với bệnh mãn tính nên
uống thuốc liên tục ít nhất 3 tháng.

 

- Nhất Nhất
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60 viên nén
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Chéng chi định- Thận trọng:
*Chống chỉ định: Phụ nữ có thai, người đang chảy máu.
*Thận trọng: Người có rối loạn đông máu, dangxuất

huyết, không nên dùng cho người huyết áp thấp.
Tác dụng không mong muốn - Sử dụng cho phụ nữ có

thai hoặc cho con bú: Xem tờ hướng dẫn sử dụng.

 

 Điểu kiện bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C
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Tiêu chudn chat luong: TCCS
SDK |

Điện thoại 1800.6689 if
(trong giờ hành chính) S—
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CÔNG TY TNHH DƯỢC PHAM NHẤT NHẤT

VỎ HỘP VÀ NHÃN HỘP 100 VIÊN
HOẠT HUYẾT NHẤT NHẬT

   

Tác dụng - Chỉ định:
* Tác dụng: Bổ huyết, hoạt huyết.

| * Chi dinh: Trị các chứng huyết hư, ứ trệ.
Phòng ngừa và điều trị thiểu năng tuần hoàn
não (mệt mỏi, đau đẩu, chóng mặt, mất
thăng bằng, hoa mắt, mất ngủ, suy giảm trí
nhớ, suy nhược thần kinh), thiểu năng tuần
hoàn ngoại vi (đau mỏi vai gáy, tê cúng oổ,
đau cách hồi, đau cơ, tê bì chân tay) thể
huyết ứ. Hỗ trợ phòng ngừa và điều trị xơ vữa

._ động mạch, bệnh mạch vành, nghẽn mạch,

¡ tai biến mạch máu não
| Liểu dùng - Cách dùng:

- Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên. Với bệnh
| man tính nên uống thuốc liên tục ít nhất 3

tháng.
| Ch6ng chi dinh - Thận trọng:

*Chống chỉ định: Phụ nữ có thai. người dang
| chảy máu.

*Thận trọng: Người có rối loan dong mau,

đang xuất huyết, không nên dùng cho người
| huyết áp thấp. -

Tác dụng không mong muốn - Sử dụng cho

| phy nữ có thai hoặc cho con bú: Xem tờ

hướng dẫn sử dụng

NHAT NHẬT
ñiflatiltat con)
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100 viên nén  
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Thành phần: 672mg cao khô tương đương: Đương quy (Radix

Angelicae sinensis) 1500mg, Ích mẫu (Herba Leonuri
japonica) 1500mg, Ngưu tat (Radix Achyranthis bidentatae)
1500mg, Thục dia (Radix Rehmanniae glutinosae praeparata)
1500mg, Xích thược (Radix Paeoniae) 750mg, Xuyên khung

(Rhizoma Ligustici wallichii) 750mg. Tá dược vừa đủ †viên.

Tác dụng - Chỉ định:
* Tác dụng: Bổ huyết. hoạt huyết.
* Chỉ định: Trị các chứng huyết hư, ứ trệ. Phòng ngừa và điểu
trị thiểu năng tudn hoàn não (mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt,
mất thăng bằng, hoa mắt, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, suy
nhược thần kinh), thiểu năng tuần hoàn ngoại vi (đau mỏi vai
gáy, tê cứng cổ, đau cách hồi, đau cơ, tê bì chân tay) thể huyết
ứ. Hỗ trợ phòng ngừa va điểu trị xơ vữa động mạch. bệnh

mạch vành, nghẽn mạch, tai biến mạch máu não.

Liều dùng - Cách dùng:
- Ngày uống 2 lấn, mỗi lấn 2 viên. Với bệnh mãn tính nên
uống thuốc liên tục ít nhất 3 tháng.

Tỉ lệ 100%
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Điểu

Chống chỉ định - Thận trọng:
*hống chỉ định: Phụ nữ có thai, người dang chảy máu.
*Thận trọng: Người có rối loạn đông máu. đang xuất
huyết, không nên dùng cho người huyết áp thấp |
Tác dụng không mong muốn - Sử dụng cho nhụ nữ có |

thai hoặc cho con bú: Xem tờ hướng dẫn sử dụng

Thành phẩn: 672mg cao khô tương
đương: Đương quy (Radix  Angelicae
sinensis) 1500mg, Ích mẫu (Herba
Leonuri japonica) 1500mg, Ngưu tất
(Radix Achyranthis bidentatae) 1500mg,
Thuc dia (Radix Rehmanniae glutinosae

praeparata) 1500mg, Xich thudc (Radix

Paeoniae) 750mg, Xuyén khung (Rhizoma
Ligustici wallichii) 750mg. Tá dược vừa đủ

†1viên.
Biểu kiện bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C
Tiêu chuẩn chất lượng: TÊCS

SDK :

 

Dién thoai 1800.6689
(trong giờ hành chính)
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HUONG DAN SU DỤNG THUỐC

HOAT HUYET NHAT NHAT

Dé xa tam tay trẻ em - Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cân biết thêm thông tin xin hỏi ý kién cua thay thuốc.

1. Dạng bào chế: Viên nén

2. Thành phần cho một đơn vị đóng gói nhỏ nhất: ⁄
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TT Thanh phan cho 1 viên Khối lượng

Nguyên liệu: 672,0 mg cao khô tương đương với:

1. |Duong quy (Radix Angelicae sinensis) 1500mg (Một nghìn năm trăm

miligam)

2.|Ich mau (Herba Leonurijaponica) 1500mg (Một nghìn năm trăm

miligam)

3. |Nguu tat (Radix Achyranthis bidentatae) 1500mg (Một nghìn năm trăm

miligam)

4.|Thuc dia (Radix Rehmanniae glutinosae 1500mg (M6t nghin nam tram
miligam)

praeparata)

5.|Xich thugce (Radix Paeoniae) 750mg (Bay tram nam muoi
miligam)

6. |Xuyén khung (Rhizoma Ligustici wallichii) 750mg (Bay tram nam muoi
miligam)

Ta dược :

Manitol, Aerosil, Avicel, Magie stearate, Talc. Vd 1 vién  
 

3. Tac dung — chi dinh:

* Tác dụng :Bồ huyết, hoạt huyết.

* Chỉ định :

não (mệt mỏi, đauđầu, chóng mặt, mất thăng băng, hoa mắt, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, suy

nhược thần kinh), thiểu năng tuần hoàn ngoại vi (đau mỏi vai gáy, tê cứng cổ, đau cách hồi, đau

cơ, tê bì chân tay) thể huyết ứ. Hỗ trợ phòng ngừa và điều trị xơ vữa động mạch, bệnh mạch

vành, nghẽn mạch, tai biến mạch máu não.

4. Chống chỉ định — thận trọng:

huyết áp thấp.

Trị các chứng huyết hư, ứ trệ. Phòng ngừa và điều trị thiểu năng tuần hoàn

* Chống chỉ định : Phụ nữ có thai, người đang chảy máu

* Thận trọng : Người có rối loạn đông máu, đang xuất huyết, không nên dùng cho người

5. Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo. Thông báo cho bác Sỹ tác dụng không

mong muốn gặpphải khi sử dụng thuốc.

 



6. Liều dùng - Cách dùng:
Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên

Với bệnh mãn tính nên uống thuốc liên tục ít nhất 3 tháng.

7. Kiêng cữ ăn uống khi dùng thuốc:

Hạn chế ăn nhiều chất béo.

8. Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Không sử dụng cho phụ nữ có thai.

9. Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Thuốc thường không gây ảnh hưởng.

10. Tương tác với các thuốc khác và các dạng tương tác khác: Chưa có báo cáo

11. Quá liều và xử trí: Khi dùng thuốc quá liều có thể gặp một số tác dụng phụ. Sử dụng đúng

liều các tác dụng phụ sẽ hết.

12. Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
13. Điều kiện bảo quản: Nơi khô, dưới 30C. * ff

14. Tiêu chuẩn chất lượng: Dat TCCS. } 4

15. Trình bày:

- l0 viên/VỈ:

+ Hộp 2 vỉ x10 viên và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.

+ Hộp 3 vỉ x10 viên và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.

- _ Hộp I lọ x 30 viên và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.

- Hộp 1 lọ x 60 viên và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.

- Hộp 1 lọ x 100 viên và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.

Sản xuất bởi: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHAM NHAT NHAT

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh

Long An, Việt Nam.

Điện thoại: 1800 6689 ( Trong giờ hành chính) Fax: 072 3817337

Long An, ngày tháng năm 2016

Giám đốc

 


