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22238/2013/ATTP-XNCBThực phẩm chức năng: TĐ care1

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: 01083/2016/XNQC



Kịch bản quảng cáo truyền hình 
Sản phẩm: Thực phẩm chức năng TĐCARE 

Thời lượng: 3 phút, cắt xuống 2 phút và 1 phút 

STT Mô tả chi tiết Lời dẫn 

1 Xe cộ nhộn nhịp trên đường, ngồi 1 chỗ dùng 
smart phone, ăn thức ăn nhanh… 

Đái tháo đường hiện nay đang ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt và cuộc 
sống của hàng triệu người trên thế giới.  

2 Biến chứng trên tim/ thận/ chân tay/ mắt… Đái tháo đường nếu không kiểm soát tốt đường huyết sẽ dẫn tới các biến 
chứng nguy hiểm.  

3 3D Đường gắn với Hemoglobin hồng cầu Một trong những chỉ số quan trọng để đánh giá mức độ ổn định đường huyết 
là chỉ số HbA1c.   

4 Các hình ảnh sinh hoạt thường ngày như: ăn uống, 
chạy bộ, uống TĐCARE, đo đường huyết 

Để kiểm soát chỉ số HbA1c trong ngưỡng an toàn, cần kiểm soát tốt đường 
huyết hàng ngày, liên tục qua một chế độ dinh dưỡng, luyện tập, dùng thuốc 
và sử dụng các thực phẩm chức năng thích hợp.  

5 

Hộp TĐCARE xuất hiện 
Các thảo dược lần lượt xuất hiện theo lời đọc, sau 
đó cùng xoay quanh viên TĐCARE rơi vào lọ 
TĐCARE 

Thực phẩm chức năng TĐCARE với thành phần từ 7 thảo dược quý: khổ qua, 
dây thìa canh, hoài sơn, sinh địa, thương truật, linh chi, tảo spirulina có tác 
dụng giúp hạ đường huyết, giảm chỉ số HbA1c, phòng ngừa biến chứng tim 
mạch và biến chứng thần kinh do đái tháo đường gây ra.  

6 

Một số hình ảnh tại phòng nghiên cứu sản phẩm 

3 cột biểu đồ lần lượt mô tả các chỉ số: 
- Cột đường huyết giảm từ mức 8.7mmol/l 

xuống 6.37mmol/l 
- Cột HbA1c giảm từ 7.88% xuống 6.8% 
- Cột mỡ máu giảm 

Sản phẩm TĐCARE đã được nghiên cứu lâm sàng cho thấy tác dụng hỗ trợ 
điều trị cho người đái tháo đường tuýp 2, tiền đái tháo đường. Cụ thể, 
TĐCARE giúp: 
- Làm giảm đường huyết từ 8,7 mmol/l xuống 6,37 mmol/l 

- Giảm chỉ số HbA1c từ 7,88% xuống còn 6,8% sau 3 tháng 
- Giảm cholesterol và triglyceride máu, ngăn ngừa biến chứng tim mạch và 
biến chứng thần kinh ngoại biên do đái tháo đường gây ra.  
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7 

Hộp và lọ TĐCARE xuất hiện + text: 

“TĐCARE - Ổn định đường huyết, phòng ngừa 
biến chứng 

Phân phối bởi Công ty cổ phần Dược phẩm Việt 
Đức. Địa chỉ: Lô B10/D6 Khu đô thị Cầu Giấy, 
Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 
Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng 
thay thế thuốc chữa bệnh”. 

TĐCARE - Ổn định đường huyết, phòng ngừa biến chứng 
Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. 
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