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Fax:

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2017

Tên tổ chức, cá nhân : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG THĂNG LONG

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

Địa chỉ: Số 3, ngách 22/163, đường Khuyến Lương,, Phường Trần Phú, Quận Hoàng
Mai, Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:  01832/2017/ATTP-XNQC

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

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 0436439173

32771/2017/ATTP - XNCBThực phẩm bảo vệ sức khỏe Xukoda1

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: 02110/2017/XNQC



KỊCH BẢN TVC 30” 

“ THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE XUKODA” 

 

 

 

STT 

 

NỘI DUNG 

 

HÌNH ẢNH 

1 Lời bình: “Sản phẩm không phải là thuốc không có tác dụng thay 

thế thuốc chữa bệnh.” 

 

 

 

2  

Ông sếp trong trang phục đẹp, phong độ đang đi trong văn phòng và 

khụy xuống: 

Thấy sếp các nhân viên lại chạy ra và hét lớn: 

- Nv1: XUKODA 

- Nv2: XUKODA 

- Nv3: XUKODA 
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3  

Cô nhân viên tiếp theo cầm Lọ XUKODA tiến đến vừa đưa cho ông 

sếp vừa nói: 

“Ai mà viêm khớp, gai xương 

Đau lưng, mỏi gối uống là ổn ngay” 

 

 

4  

Lời bình: “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe XUKODA dùng cho người 

đau nhức xương khớp, đau lưng, mỏi gối, đau mỏi vai gáy, tê bì 

chân tay do viêm khớp, gai cột sống, thoái hóa khớp, người thoát 

vị đĩa đệm.” 

 

 

5 Ông sếp mỉm cười cầm Lọ XUKODA lên nói trước mặt nhân viên: 

“Tôi giờ xương khớp khỏe re 

Cũng nhờ tôi uống hàng ngày XUKODA” 

 

 

Số HS: 02110/2017/XNQC



6 Tất cả 8 nhân vật cùng đồng thanh hô vang 

“XUKODA 

Viêm – Gai – Thoái hoá ta giờ khỏi lo” 

 

 

7 “XUKODA 

Viêm – gai – thoái hóa khớp” 

Công ty cổ phần Hoàng Thăng Long  

Đ/c: số 3 -  ngách 22/163 -  Đường Khuyến Lương - Trần Phú –  

Hoàng Mai, Hà Nội 

Email: hoangthanglong.ceo@gmail.com 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Số HS: 02110/2017/XNQC

mailto:hoangthanglong.ceo@gmail.com

		Cục Đăng kiểm Việt Nam
	2017-12-05T15:03:20+0700
	Cục Đăng kiểm Việt Nam
	Nguyễn Thanh Phong đã ký lên tài liệu.


		Cục Đăng kiểm Việt Nam
	2017-12-06T16:07:25+0700
	Cục Đăng kiểm Việt Nam
	Cục An toàn thực phẩm đã ký lên tài liệu.




