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Nguyễn Thanh Phong

CỤC TRƯỞNG

Số HS: 01135/2016/XNQC



KỊCH BẢN TỰ GIỚI THIỆU 
 

 

- Nội dung: Sản phẩm thực phẩm chức năng Nga Phụ Khang 

- Thời lượng: 3 phút 

- Yêu cầu: sử dụng hình ảnh 3D khi diễn tả về bệnh. 
 

STT TL Hình ảnh Lời bình 

1 20s 

 

U xơ tử cung, u nang buồng trứng là những vấn đề 

thường gặp ở  ph ụ  n ữ  và trở thành nỗi ám ảnh của rất 

nhiều chị em. 

2 70s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

U xơ tử cung thường gặp nhất trong các khối u của tử 

cung. Đây là khối u lành tính, phát triển trong lớp cơ tử 

cung. Mặc dù u xơ ở thể nhỏ không có triệu chứng gì, 

nhưng đôi khi chúng cũng có thể gây ra những triệu 

chứng cấp cứu đòi hỏi phải xử lý ngay. U xơ tử cung có 

thể gây chảy máu bất thường như: rong kinh, cường kinh, 

rối loạn chu kỳ kinh nguyệt, dẫn đến thiếu máu; đau 

bụng, cảm giác nặng bụng dưới; chèn ép các tạng ở tiểu 

khung như niệu quản, bàng quang, trực tràng; một hậu 

quả nữa của u xơ tử cung là có thể gây vô sinh. 
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   Cũng thuộc nhóm bệnh phụ khoa, u nang buồng trứng là 

khối u có vỏ bọc ngoài, trong chứa chất dịch, thường 

gặp ở tất cả mọi lứa tuổi, chia làm 2 loại đó là u nang 

cơ năng và u nang thực thể. Phần lớn u nang buồng 

trứng không có triệu chứng mà thường được chẩn đoán 

dựa vào khám tiểu khung thấy khối u to biệt lập với tử 

cung, tử cung thường bị đẩy lệch sang một bên hố chậu; 

Đôi khi cảm thấy nặng ở bụng, chậm kinh, nếu vỡ nang 

sẽ có dấu hiệu đau bụng và rong kinh. Có thể gây xoắn 

u nang, vỡ u nang, nhiễm khuẩn u nang, chèn ép vùng 

tiểu khung. Khi phụ nữ có thai kèm u nang, có thể gây 

sảy thai, đẻ non, u tiền đạo. 

3 30s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để hỗ trợ điều trị và phòng ngừa các vấn đề ở buồng 

trứng, tử cung như u nang buồng trứng, u xơ tử cung, 

hiện nay, nhiều người đang tin tưởng sử dụng các sản 

phẩm nguồn gốc thiên nhiên, điển hình cho dòng sản 

phẩm này là thực phẩm chức năng Nga Phụ Khang. Đây 

là sản phẩm có sự kết hợp giữa các thành phần nguồn 

gốc thiên nhiên như Trinh nữ hoàng cung, hoàng kỳ, 

hoàng cầm, khương hoàng. Sản phẩm có tác dụng hỗ trợ 

điều trị, phòng ngừa các bệnh ở buồng trứng và tử cung 

như u xơ, u nang, và rối loạn kinh nguyệt, tăng cường 

sức đề kháng cho cơ thể. 

4 30s Phỏng vấn người tiêu dùng: Năm trước tôi được chẩn đoán bị bệnh U xơ tử cung, 

chu kỳ rối loạn thất thường, đau bụng, đêm nằm nhiều 

khi tôi có cảm giác sờ thấy khối u ở bụng dưới. Tôi rất lo 

lắng, mất ăn mất ngủ. Rất may tôi được một người bạn 

giới thiệu dùng sản phẩm Thực phẩm chức năng Nga 
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   Phụ Khang. Qua tìm hiểu tôi được biết đây là sản phẩm 

có chứa thành phần Trinh Nữ Hoàng Cung và các thành 

phần thiên nhiên khác và đã có nhiều người mắc u xơ tử 

cung dùng cho kết quả tốt. Tôi đã dùng được hơn 3 tháng 

và thấy các triệu trứng được cải thiện rất nhiều. Tôi hoàn 

toàn yên tâm tiếp tục sử dụng sản phẩm này để lui và 

ngăn ngừa u xơ tử cung tái phát. 

5 20s 

 
 

 

 

 

 

Với thành phần 100% từ thảo dược, dưới dạng viên nang, 

thực phẩm chức năng NGA PHỤ KHANG được nhiều 

chuyên gia đánh giá là một giải pháp tốt, thuận tiện, an 

toàn, tiết kiệm thời gian, chi phí, thích hợp với điều kiện, 

môi trường làm việc công nghiệp hiện đại. Để giúp phòng 

u xơ tử cung, u nang buồng trứng và tăng cường sức đề 

kháng, có thể uống ngày 3 lần, mỗi lần 2 viên. Để hỗ trợ 

điều trị các bệnh về u xơ, u nang, rối loạn kinh nguyệt, 

có thể uống ngày 3 lần, mỗi lần 3 viên. 

6 10s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

thuốc chữa bênh. 

 

Sản phẩm Nga Phụ Khang đã được kiểm chứng lâm 

sàng có hiệu cao trong giúp hỗ trợ điều trị và phòng 

ngừa các bệnh ở buồng trứng, tử cung như u nang buồng 

trứng, u xơ tử cung 

 

Thực phẩm chức năng Nga Phụ Khang 

giúp tăng cường sức khỏe buồng trứng, 

tử cung 

 
Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng 

thay thế thuốc chữa bệnh. 
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