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Số:  00285/2019/ATTP-XNQC

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

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 0985828177

23259/2017/ATTP-XNCBThực phẩm bảo vệ sức khỏe An Trĩ
Vương1

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.

#

Trần Việt Nga

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
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Kịch bản nội dung quảng cáo trên truyền hình: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Trĩ Vương 

 

Hình ảnh Lời đọc Dòng chữ trên màn hình 

 

 

 

Hình ảnh 2 người đàn ông trao đổi trên xe ô tô (một 
người đóng vai sếp, một người là lái xe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh các thành phần trong sản phẩm  

 

Thực phẩm này không phải là thuốc và 

không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh 

 

Người sếp: AAAA 

Anh tài xế: Sếp bị sao vậy ạ? 

Người sếp: Tôi bị đau trĩ. Mấy bữa nay cứ ngồi 
là đau buốt chịu không nổi. 

Anh tài xế: À, bệnh này cánh tài xế tụi em bị 
suốt ấy mà. Sếp uống An Trĩ Vương để hỗ trợ 
đi ạ”.   

Người sếp: Giờ nặng rồi uống còn được không? 

Anh tài xế: Sếp yên tâm, kiên trì từ 1-2 tháng sẽ 
ổn ngay. 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Trĩ Vương 
được bào chế từ các dược liệu thiên nhiên như 
Cao Diếp cá, Cao Đương quy, Rutin, Magie và 

 

 

Phụ nữ có thai và cho con 
bú hỏi ý kiến bác sĩ trước 
khi dùng  
 
 
Sản phẩm của Công ty Cổ 
phần Sản xuất và Thương 
mại Hồng Bàng, Lô 
A2CN1, Cụm công nghiệp 
Từ Liêm, Phường Minh 
Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 
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Hình ảnh người sếp vui vẻ tươi cười bước vào xe 

 

đặc biệt chứa curcumin dạng Meriva 

Sản phẩm được dùng cho người bị bệnh trĩ, nhất 
là người bị chảy máu, sa búi trĩ, viêm nứt hậu 
môn; giúp hỗ trợ tăng cường sức bền thành 
mạch, hỗ trợ làm dịu nhanh các cơn đau rát khó 
chịu của bệnh trĩ. Sản phẩm còn giúp hỗ trợ 
giảm nguy cơ táo bón.  

Đặc biệt, An Trĩ Vương có thể dùng cho phụ nữ 
mang thai và cho con bú. 

 
 
 
 

Thực phẩm này không 

phải là thuốc và không có 

tác dụng thay thế thuốc 

chữa bệnh 

 

Hình hộp sản phẩm   Tiếp thị và phân phối: Công 
ty Cổ phần dược phẩm Vinh 
Gia 

 Đường Nguyễn Hoàng, Phú 
Mỹ, Mỹ Đình 2, quận Nam 
Từ Liêm, Hà Nội. 
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