BỘ Y TẾ
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM
--------------------Số: 01719/2016/XNQC-ATTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2016

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO
Tên tổ chức, cá nhân : Công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia
Địa chỉ: Số 116 đường Trần Bình, tập thể viện 19/8, Phường Mai Dịch, Quận Cầu
Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0985828177
Fax:
STT
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Tên sản phẩm,
hàng hóa,
dịch vụ

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

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe GOLDEN
LAB

5339/2016/XNCB-ATTP

Phương tiện quảng cáo:
1. Quảng cáo trên truyền hình, và hoặc quảng cáo trên các thiết bị công nghệ khác
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.
Tổ chức/cá nhân có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.
CỤC TRƯỞNG
#

Nguyễn Thanh Phong

Số HS: 01475/2016/XNQC

Kịch bản quảng cáo trên truyền hình
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe GOLDEN LAB

STT

Lời đọc

Hình ảnh

Dòng chữ
trên màn hình

1.

2.

1

Ở trẻ em, trong năm đầu đời, hệ tiêu hóa có những chức năng tiêu hóa
chưa hoàn chỉnh, cơ thể chưa đủ men tiêu hoá nên trẻ rất dễ bị rối loạn
tiêu hoá với các triệu chứng đầy bụng - khó tiêu, thậm chí trẻ bị tiêu chảy,
phân sống. Nguyên nhân là do trẻ ăn số lượng quá nhiều trong bữa ăn, hay
các bữa ăn quá gần nhau. Trẻ ăn dặm, ăn cơm quá sớm hoặc ăn nhiều thức
ăn có dầu mỡ, ăn thức ăn nguội lạnh, ôi thiu, nhiễm khuẩn cũng sẽ dẫn
đến rối loạn tiêu hoá. Mặc dù rối loạn tiêu hoá không phải là bệnh nguy
hiểm nhưng sẽ là yếu tố cản trở quá trình sinh trưởng của trẻ 1.

Hình ảnh trẻ bà mẹ
đang chăm sóc trẻ

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Golden LAB chứa thành phần là các lợi khuẩn
được phân lập từ Kim chi Hàn Quốc (còn gọi là Probiotics) và Prebiotics (dạng
FOS). Golden LAB được sản xuất theo công nghệ hiện đại LAB2PRO, giúp
tăng cường hấp thu dưỡng chất, bổ sung vi khuẩn có lợi, ức chế vi khuẩn có hại
cho đường ruột, đồng thời, giúp cải thiện các triệu chứng rối loạn tiêu hóa như
tiêu chảy, táo bón, đầy hơi.

- Hình ảnh sản phẩm
Golden Lab

Hình ảnh chăm sóc
trẻ nhỏ: rửa tay chân,
chế biến đồ ăn, cho
trẻ uống nước.

- Hình ảnh người mẹ
cầm hộp sản phẩm,
pha cho con uống.

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

- Hình ảnh con ăn
uống vui vẻ chơi
đùa.

Bài viết Rối loạn tiêu hoá ở trẻ, Báo Sức khoẻ và Đời sống điện tử ngày 24/3/2016.
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- Hình ảnh người mẹ
nhìn con cười mãn
nguyện.
4.

Golden Lab - Men vi sinh từ kim chi Hàn Quốc
- Tiêu hóa khỏe giúp trẻ lớn nhanh

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

Hiện logo sản phẩm,
logo Vinh Gia

Chịu trách nhiệm đưa
sản phẩm ra thị trường:
Công ty Cổ phần dược
phẩm Vinh Gia, 116
Trần Bình, Mai Dịch
Cầu Giấy, Hà Nội.
Hotline: 1900.545439
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