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6497/2014/XNCB-ATTPThực phẩm chức năng Pre-VIPTEEN 21

6498/2014/XNCB-ATTPThực phẩm chức năng Pre-VIPTEEN 32

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.
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Kịch bản quảng cáo trên truyền hình 

Thực phẩm chức năng Pre-Vipteen 2 và  Thực phẩm chức năng Pre-Vipteen 3 

 

STT Lời đọc HÌNH ẢNH MINH HỌA Dòng chữ trên màn hình 
1. Sự phát triển về chiều cao của trẻ phụ thuộc vào 

nhiều yếu tố như chế độ dinh dưỡng, di truyền, 

luyện tập thể thao và môi trường sống. Trẻ vị 

thành niên phát triển rất nhanh nên có nhu cầu 

cao về các loại vitamin và khoáng chất thiếu 

yếu như vitamin D, vitamin K, Canxi, Magiê …  

- Hình ảnh các yếu tố ảnh hưởng 

đến sự phát triển của trẻ. 

  

  

 

2. Thực phẩm chức năng Pre Vipteen 2 và Pre 

Vipteen 3 có công dụng giúp trẻ phát triển chiều 

cao, phòng và hỗ trợ điều trị còi xương, giúp 

xương và răng phát triển chắc khỏe. 

Mỗi gói cốm chứa Canxi dạng nano, Vitamin 

D3, MK7 và các khoáng chất quan trọng. Trong 

đó, Vitamin D3 và MK7 giúp cơ thể sử dụng tốt 

- Người mẹ mỉm cười và sử 

dụng các sản phẩm Pre-Vipteen 

2, Pre-Vipteen 3 cho con uống. 

- Hình ảnh Canxi, D3, MK7, 

Magie, kẽm chuyển vào gói sản 

phẩm và hộp sản phẩm.   

- Hình ảnh các dưỡng chất hấp 

thụ vào xương.   

Sản phẩm này không phải là 

thuốc và không có tác dụng 

thay thế thuốc chữa bệnh.  

                                                           

1
 Tài liệu tham khảo: Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam, tác giả Lê Thị Hợp, Nhà xuất bản Y học, 2012. 

2
 Tài liệu tham khảo: Thực phẩm chức năng, chủ biên: Trần Đáng, Nhà xuất bản Y học, 2013. 
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Canxi, giúp xương và răng phát triển chắc khỏe, 

dẻo dai 
(1) (2)

.  

3. Đặc biệt, sản phẩm Pre-Vipteen 2 còn có thêm 

tác dụng tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ phòng 

chống bệnh tật, đặc biệt là các bệnh đường hô 

hấp trên. 

Sản phẩm Pre-Vipteen 3 hỗ trợ phát triển trí 

não và bảo vệ mắt cho trẻ. 

Các sản phẩm Pre-Vipteen 2 và Pre-Vipteen 3 

thích hợp dùng cho trẻ từ 6 tháng tuổi.  

 

- Hình ảnh hộp sản phẩm Pre -

Vipteen 2 và Pre Vipteen 3.  

- Hình ảnh trẻ sử dụng sản phẩm.  

Thực phẩm chức năng Pre-

Vipteen 2 

 

 

Thực phẩm chức năng Pre-

Vipteen 3 

 

4. Sản phẩm được phân phối bởi Công ty cổ phần 

dược phẩm Vinh Gia – 116 Trần Bình, Mai 

Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Liên hệ: 1900.545439. 

 

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có 

tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. 

 

 Hình ảnh hộp sản phẩm Pre -

Vipteen 2 và Pre Vipteen 3.  
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