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Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2017

Tên tổ chức, cá nhân : Công Ty TNHH Thương Mại Dược Mỹ Phẩm Nam Phương

CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM
---------------------

Địa chỉ: Số 67 phố Trần Quốc Hoàn, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:  00205/2017/ATTP-XNQC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 0437564084

17601/2015/ATTP-XNCBThực phẩm bảo vệ sức khỏe Bình Vị
Nam Phương1

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: 02377/2016/XNQC



KỊCH BẢN TVC 

SẢN PHẨM BÌNH VỊ NAM PHƯƠNG 
 Thời lượng: 30s 

 Đơn vị sx: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM  

 Đơn vị phân phối: CÔNG TY TNHH TM DƯỢC MỸ PHẨM NAM PHƯƠNG  

TT NỘI DUNG/ LỜI BÌNH HÌNH ẢNH T. 

LƯỢNG 

GHI 

CHÚ 

1 Cuộc sống bận rộn, căng thẳng stress, mất ngủ, thực phẩm mất vệ 

sinh,..khiến bệnh viêm loét dạ dày – tá tràng biến chuyển nặng hơn và dễ 

trở thành mãn tính. 

Hình ảnh 3D toàn cơ thể, zoom cận vào dạ dày. 

Hình ảnh các hình tròn mô phỏng: Busy, stress, 

sleepless... lần lượt hiện ra. 

Hình ảnh dạ dày bị tổn thương - Viêm loét, ung 

thư 

8s  

2 Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bình vị Nam phương là sự  kết hợp hoàn hảo 

giữa các thành phần thảo dược như: Curcumin, Mai mực, Bình vôi, Natri 

hydro Carbonat, cam thảo,..  

Hình ảnh 3D sản phẩm Bình vị Nam phương và 

những thành phần lần lượt hiện ra: Curcumin, 

Mai mực, Bình vôi... 

9s  

3 ...có tác dụng giúp giảm các triệu chứng viêm loét dạ dày-  tá tràng, ợ 

hơi, ợ chua , đầy bụng,  

Hình ảnh 3D dạ dày, mô phỏng độ axit giảm, 

những chỗ tấy đỏ lành lại, ngăn chặn vi khuẩn 

HP 

5s  

4 Bình Vị Nam Phương hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày tá tràng cấp và mãn 

tính.  

Bình Vị Nam Phương sản phẩm của Nam Phương Pharma 

Hình ảnh sản phẩm + Slogan + Tên đơn vị chịu 

trách nhiệm phân phối sản phẩm 

5s  

5 Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa 

bệnh. 

Hình ảnh sản phẩm, 3s  

 

Số HS: 02377/2016/XNQC
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