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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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KICH BAN: ThUc phem b6o vQ sric khoe Glutex;YM TNHH DAu Tu &.Phfuttri0n D6ng TAY
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srr \\*i Hiifli"^f /q h6i 
"a*rn

nlt mAt ngdY bdng ch\c chilng ta

nhQn ra, sa quan tdm crta minh vdi

nhtrng thdn ld chaa du.

Nhac
ndn nhg
nhdng;l*N

7"

WWt* tiQc sinh nhot cua

'Wu dinh 3 thc h9 vui v6,

ch6u bC mi6ng b6nh sinh nh{t lai

cho 6ng, 6ng mim cudi gflt ddu xoa

dAu ch6u, 6ng d4t b6nh 16n bdn gidu

di r6i quay sang choi v6i chSu'

Ngudi UO ntrln hdnh dQng cira cha

rninh h6ns nhi6n th6t thAn.

Thrr"g *fr ltai hQ thdn thu1c ddn bi

cuilc s6ng b\n bA cu6n di, khiAn chilng ta

kh6ng nhQn ra, cd thA mQt ngdY, nhftng

*iii liC, h€ day bdng sd khdng cdn ntra'

AA ni bi neu daong, cd ld dd ldu rii,
nhang chdng miiy khi 6ng ndi vi cdn bQnh

cita minh. Ld mil ngwdi cha vd cilng ld

mQt ngadi con tOi cdm thdy minh thqt cd

tdi trni kh6ng c6 sa quan tdm dilng muc

cho b6 minh. Nhin b6 ngdY mQt co tu6i

md vdn hdng ngdY di hdm ld xoiti dA

udng, t\i nghT minh phdi tim hi€u rd hon

vi cdn bQnh ndY cilng nha tim nhftng

phuong phdP, nhftng sdn Phdm 46 trq

diiu tri cho b6 minh.I

Hinh 6nh:

- Ngudi 6ng nhin ch6u minh 6n

b6nh sinh nhflt v6i 6nh mdt triu m6n

- Ngudi 6ng cho ch6u di dn kem,

,rgoOi ch6u mdi 6ng nhung 6ng 16c

-tdau

- Nguoi 6ng dang lfi hrii hdm 16

xoditrong bOp. Trung thu, khi tat cit

mgi nguoi dAu dang vui v6 Phd c6,

ngucri 6ng dugc mcri mQt c6c nudc

cam nhung 6ng chi dPt sang b6n, vd

cam c6c nudc 16 xohi b6n c4nh

TOi tim d€n cdc chuYAn gia vd xin loi

khuyAn cila hg :

FN
AY ff: 

u"u"

4"

Hinh 6nh: Nguoi con di tim don cac

chuyOn gia, hinh 6nh Phong vAn

chuy6n gia, dii hqa ldm theo dang

motion graPhic m6 Phong theo ldi
.hrrrrAn oia

Trr"g y hai|i'uYin cd m\r s9 vi thu6c'

bdi thu\c md c6 khd ndng hO trq giitm

dadng huyil, dqc biQt dtiY ld ld mudng

@ei ld ld Xodi)

Trong ddn gian ngudi ta cilng dd sit dung

td Xodi aC nA tuq giilp &7 phdng cdc bQnh

tiAu khdt, bQnh ndy tLtong ang voi bQnh

ddi thdo dadng hiQn nay, trAn thA gi6i co

nhiiu chuyAn gia dd nghiAn c*u .thdnh
phdn vi ld Xodi.ngayi ta thdY rdng ld
-Xoiil 

cd citc chdt ch6ng Oxi h6a, Byta,

taraxeon ddy td nhirng chiit md cd thA h6

trq gitip cho qud trinh k{ch th[ch tuyAn tuy

rct ri insulin tii d6 hd trq litm giirm

dadng huyAt

Hinh anh chuY0n gia 1 ngol trong

phong ldm viQc trao d6i
Chuy6n gia
I
60"
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Edy ld cdi tha nhtit cdi tha hai ld no hb

trq giilp tdng srirc mdn cdm cita co the d\i
vdi insulin,

Cdi thilr 3 ld hO trq gitiP bdo vA rc bdo

Beta cita tuydn tuy vd giitp cho qud trinh

phwc hOi vd tdng fidt insulin ding thdi n6

cdn gitip cho vdn de dw Phdng vd hd *q
cdc biAn ch{rng do benh ddi thdo dwong

gdy ra

V6i thAnh phan k0t hqp 16 xohi vdi mQt sO

thAo dugc nhu 16 Neem, Qutl chi, Hohng

b6... dung t6t cho nguoi bi ti0u dudng, c6

t6c dpng h6 trq gi6m ducrng huy6t, bAo vQ

tgy t4ng vd h5 tro ngdn ngira bi6n chimg
.l

tleu oucrng .

Chung t1i dd cho ra ddi san phdm Thr1c

phiim bdo vQ sac khoe Glutex voi thdnh

phdn chinh ld chi\t xudt tit ld xodi kAt hqp

thAm cdc thdo daqc khdc nha ld Neem,

qud chi, hodng bd...DdY ld san Phdm

dimh cho ngadi bQnh ti€u dadng, c6 c6ng

duns Hd ffq gitip,hq dwdng huYh, hd ffq
gidm dadng huy€t o bQnh nhdn ddi thdo

dodng, tir d6 hqn cne Uien chtlng do tiAu

dadng gdy ra

Nguoi con di d6n g?P chuY6n gia 2

- dai dien bOn nhd s6n xu6t ld c6ng

ty IMC, V[n Phdng ldm viQc, dO

hga theo dang motion graPhic mi6u

ti c6ng drpg ctra Glutex, Nhd m6Y

vd dAy chuydn sin xuAt Glutex.

Chuy6n gia
2

40'

HiQuimg
chuy6.n

vio dO

hoa

f1i da n* ra daoc san phdm tin taong dA

giri tQng bO minh.
Hinh inh: Nguoi con trO v0 mang

theo sin phdmtang cho ngudi b6

cira minh.

AA tqi hdm ld xodi d?Nguoi con ti0n viro khung hinh,

ThaV b,6 dang hii hiri vit 16.

cdi ti6u dadng cilaNgudi con vi nguoi b6 ddi tho4i

Con cd qud biAu tA daY
Ngudi con rtt trong trii ra mQt hQP

Glutex vi n6i:

Wdnh phdn chiat xuiit til l(t

xodi ddnh riAng cho ti€u drong
Trungtanh ngudi con cdm hQP sAn

fhut pffi@do u€ s*c khoi Glutex hO nq gidm

dudng huydt, Hd trq gidm nguy co biAn ch*ng
CAnh 5

7"

T

AU
rAi

q"d"g d, (trr"g klch bdn qurtng cdo TVC 30s): 30s

Nhac
hiQu ung

Hinh 6nh

nhimg

nguydn t6

c6u thdnh

sin phAm

hqp lai thanh

hQp Glutex.
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F*

Xuat hien

c6c ddng

chir:

Thryc phiim
bdo vQ suc
khoi Glutex
no trq gtom

.,1
va on dtnh
furdng huy€t,
Hd trq pfudng

biAn*hilmS
fidu dadnp.

Cenh 6
a))
1

Nguoi b6 tr6n tay c6m hQp san

phAm vir 6m vai ngudi con.

Cdm on con! Dilng th* bO dang cdn.

td c6 tdc the thuAc chfta bAnh.

5" Th6ng tin c6ng ty
ii3p?rriu"r CEG ty TNHH EAu Tu vd phat tri6n D6ng TAy. 56 1eA Ngo 126 KhuAt Duy Tii5n -

Thanh XuAn - HANOi. r
0243 775 9865 - 0283977 8085

San pham cta: C6ng ty TNHH tu v6n Y dugc quOc t6 tVtC

L6 A2CN1, Cum C6ng nghi-Op tir Li6m, Phucrng Minh Khai, Qufln Bic Tu Li6m, HdNQi
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