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10188/2019/ĐKSPThực phẩm bảo vệ sức khỏe viên xương
khớp Bách Niên Kiện1

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 đài phát thanh

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: 02054/2019/XNQC



Kịch bản quảng cáo radio 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

Viên xương khớp Bách Niên Kiện 

(… tiếng vòi nước rửa rau xối xả rồi tiếng bát đĩa rơi vỡ loảng xoảng..) 

Cậu: Ôi trời, chị bị sao không? Để em làm nốt 

Chị: Bệnh xương khớp của tôi âm ỉ suốt mấy năm nay, thử bao nhiêu cách mà vẫn 

thế, chả cải thiện gì cả, đợt này lại đang đau lắm đây. 

Cậu: Vợ chồng em trước cũng bị viêm khớp, thoái hoá khớp. Thay đổi thời tiết thì 

các khớp sưng, đau lắm, thậm chí sáng dậy không thể vận động nổi ấy. 

Giờ thì, vợ chồng em đã không còn bị cái anh xương khớp hỏi thăm nữa rồi (giọng 

tươi vui) 

Chị: Thật không? 

Cậu: Thật, vợ chồng em không còn khập khiễng và thoải mái vận động là nhờ uống 

thêm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, viên xương khớp Bách Niên Kiện có nguồn gốc 

thảo dược để hỗ trợ đó chị ơi. Viên xương khớp Bách Niên Kiện kết hợp chiết xuất 

vỏ Liễu và cây móng Quỷ, hỗ trợ giảm nguy cơ viêm khớp, thoái hóa khớp, hỗ trợ 

tăng khả năng vận động ở người bệnh xương khớp; Hỗ trợ làm chậm quá trình 

thoái hóa khớp;  Viên xương khớp Bách Niên Kiện dùng cho người bị: Viêm khớp; 

thoái hóa khớp; thoái hóa cột sống; sưng, đau nhức xương khớp (đau lưng, mỏi 

gối, tê bì chân tay; đau vai gáy); cứng khớp đấy chị ạ. 

Chị: Vậy thì cậu mua cho tôi dùng luôn với nhé…… 

MC: Viên xương khớp Bách Niên Kiện hỗ trợ giảm nguy cơ viêm khớp, thoái hóa 

khớp, hỗ trợ tăng khả năng vận động ở người bị bệnh xương khớp! 
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Để biết thông tin chi tiết sản phẩm Bách Niên Kiện, quý khách gọi tới số miễn 

cước: 1800.6802 nhắc lại 1800.6802 

Sản phẩm của Công ty TNHH dược phẩm FOBIC, địa chỉ: Lô TT09  – Khu Nam 

Đô Complex – 609 Trương Định – Hoàng Mai - Hà Nội 

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