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GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 0838418566

16450/2015/ATTP-XNCBThực phẩm bảo vệ sức khỏe: Viên nén
Flex G.C.M1

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 truyền hình, và hoặc quảng cáo trên các thiết bị công nghệ khác

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: 00836/2016/XNQC



1 
 

 DOANH NGHIỆP: CTY TNHH TM DP THUẬN HÓA  

KỊCH BẢN PHIM TỰ GIỚI THIỆU : 4 PHÚT  

SẢN PHẨM : FLEX G.C.M 

STT NỘI DUNG/VOICE HÌNH ẢNH 
GHI 

CHÚ 

1 

Ở người bình thường, các đầu xương được bao phủ bằng một lớp sụn. 

Chức năng của lớp sụn khớp này là giúp các khớp xương chuyển động 

êm ái, dưới tác động bôi trơn của các chất hoạt dịch. Lớp sụn còn giúp 

làm giảm các chấn động từ bên ngoài vào trong khớp xương 

Tuy nhiên,tình trạng thoái hóa khớp,viêm khớp có thể làm ảnh hưởng 

xấu đến quá trình vận động 

 

 

2 

MC:  Thưa quý Quý vị khán giả! để hiểu rõ hơn về tình trạng viêm 

khớp, thoái hóa khớp,chương trình có mời đến đây chuyên gia 

Nguyễn Văn An 

 

Thưa chuyên gia! thì đầu tiên xin mời chuyên gia chia sẽ về nguyên 

nhân dẫn đến tình trạng bị tổn thương sụn khớp và gây nên là thoái 

khóa khớp và viêm khớp?  
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Chuyên gia: Ngoài lý do mà khớp bị thoái hóa do tuổi tác còn một số 

nguyên nhân khác ví dụ như là chế độ sinh hoạt không hợp lý hoặc 

chúng ta khiêng vác nặng,  hoặc chúng ta bị chấn thương về cái khớp, 

một số thì chơi môn thể thao rất nặng ví dụ tennis,chơi bóng  đá,  chơi 

bóng rổ ngoài sức của mình dẫn đến trường hợp các khớp từ từ nó sẽ 

hư thì dẫn đến viêm khớp, và bị thoái hóa khớp. 

 

 

 

 

 
 

 

MC:,Vậy thì triệu chứng và hậu quả của tổn thương khớp là gì thưa 

chuyên gia? 
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Chuyên gia:  Khi mà các khớp bị tổn thương thì lớp sụn sẽ  bị phá 

hủy thì dẫn đến các đầu xương cọ trực tiếpvào nhau thì dẫn đến triệu 

chứng khớp khó vận động,sưng và đau. 

 

 

 

 

3 
Viêm khớp là tình trạng tổn thương sụn khớp biểu hiện ở các  triệu 

chứng như cứng khớp; đau nhức, khó vận động 
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4 

MC: Thưa chuyên gia thì thoái hóa khớp,viêm khớp là tình trạng phổ 

biến,vậy có cách nào để xử lý chúng không ạ? 

 

 

 

 

Chuyên gia:Thì như chúng ta đã biết trong những trường hợp sụn 

khớp bị tổn thương nặng thì có thể sử dụng các thuốc như kháng  

viêm , giảm đau Diclofenac, celecoxib),thậm chí trường hợp nặng 

chúng ta có thể thay khớp nhân tạo. Tuy nhiên khi sử dụng các thuốc 

giảm đau như thế lâu dài không có sự chỉ định của bác sĩ thì sẽ dẫn 

đến tổn hại sức khỏe. 

 

Ngoài ra người ta cũng có thể sử dụng Glucosamine và Chondroitine  

để  bảo dưỡng, tái tạo sụn khớp và tái tạo các dịch nhờn, thì để bôi 

trơn các khớp, giúp cho khớp cử động dẽ dàng hơn. 
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5 

Hiện nay trên thị trường đang lưu hành sản phẩm FLEX G.C.M được 

SX tại Mỹ có tác dụng : Bôi trơn khớp, Giảm triệu chứng viêm 

khớp,Tái tạo sụn khớp, Giảm đau Phục hồi sự khỏe mạnh cho khớp 

xương. 

 

 

6 

MC: Trong cuộc sống, ai cũng mong muốn là có một sức khỏe tốt. 

Vậy,thì thưa chuyên gia! Để phòng ngừa  thoái hóa khớp, viêm khớp 

thì cần có biện pháp gì ạ? 
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Chuyên gia:Thoái hóa khớp, không là bệnh riêng của người lớn tuổi, 

vì vậy thì có thể chúng ta  phòng  ngừa  bệnh này bằng cách: Hạn chế 

khiêng vác nặng;  chúng ta tránh chơi các môn thể thao quá  sức mình 

để tránh được các tổn thương hư khớp và thường xuyên phải vận động 

nhẹ nhàng có thể chúng ta chọn môn thể thao nhẹ nhàng như là đi 

bộ,đi xe đạp hoặc là các môn bơi lội. 

 

 

7 

Ngoài ra  có thể sử dụng sản phẩm bảo vệ sức khỏe Flex G.C.M  để 

giúp  phòng ngừa các trường hợp  thoái hóa khớp,viêm khớp,tổn 

thương khớp. Vì  FLEX G.C.M có tác dụng   Bôi trơn khớp, Giảm 

triệu chứng viêm khớp,Tái tạo sụn khớp, Giảm đau Phục hồi sự khỏe 

mạnh cho khớp xương. 
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8 

 

MC: Dạ vâng xin được cảm ơn chuyên gia Nguyễn Văn An đã dành 

thời gian đến với chương trình và đặc biệt đưa ra rất nhiều lời khuyên 

thiết thực về căn bệnh xương khớp. Một lần nữa xin được cảm ơn 

chuyên gia. 

Chuyên gia: cảm ơn Kim Hằng 

 

 

 

9 

Nhập khẩu và phân phối bởi công ty TNHH TM Dược Phẩm Thuận 

Hóa, Đ/C: 47 Lam Sơn, P.5, Q. Phú Nhuận, Điện thoại: 083.8418566 
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Chạy chữ chân màn hình: 

Nhập khẩu và phân phối bởi công ty TNHH TM Dược Phẩm Thuận Hóa, Đ/C: 47 Lam Sơn, P.5, Q. Phú Nhuận, ĐT: 083.8418566. 

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh 

 

 

10 

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế 

thuốc chữa bệnh 

 

 

 

Số HS: 00836/2016/XNQC


		Cục Đăng kiểm Việt Nam
	2016-04-14T12:17:09+0700
	Cục Đăng kiểm Việt Nam
	Nguyễn Thanh Phong đã ký lên tài liệu.


		Cục Đăng kiểm Việt Nam
	2016-04-14T15:01:40+0700
	Cục Đăng kiểm Việt Nam
	Cục An toàn thực phẩm đã ký lên tài liệu.




