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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.

#

Nguyễn Thanh Phong

CỤC TRƯỞNG

Số HS: 02867/2019/XNQC



KỊCH BẢN: SẢN PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE BODY HAPPY 

CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚC TÂM AN PHARMA 

STT Mô tả LỜI ĐỌC Thời 

gian 

GHI CHÚ, HÌNH ẢNH 

1 Trung cận: NSƯT Tạ Minh Thảo 

tự giới thiệu về bản thân: Hào 

sảng và đầy nhiệt huyết 

Xin kính chào quý vị! 

 

Tôi là NSƯT Tạ Minh Thảo. Rất cám ơn 

quý vị đã ủng hộ cá nhân tôi cũng như 

các bộ phim đã phát và đang phát trong 

khung giờ Vàng của Đài Truyền hình 

Việt Nam. 

 

Là 1 nghệ sĩ, chúng tôi rất chăm lo đến 

sức khỏe bởi vì với các bộ phim hình sự 

thì chúng tôi phải di chuyển trên các địa 

hình hiểm trở, rồi là thời tiết khắc nghiệt. 

Nếu không có sức khỏe tốt thì chúng tôi 

sẽ không hoàn thành được vai diễn. 

21” 

Chú ý ánh sáng cận cảnh và âm thanh thu 

tiếng. 

 

2 
Trung cận: NSƯT Tạ Minh Thảo 

tự sự: Có đôi chút lo lắng 

Nhưng mà vừa rồi đi kiểm tra sức khỏe 

tổng thể thì tôi bị mỡ máu rồi là có nguy 

cơ béo phì. 

7”  

3 
Trung cận: NSƯT Tạ Minh Thảo 

chia sẻ: Vui vẻ, chân thành cầm 

hộp sản phẩm. 

Rất may là tôi tìm và gặp được Thực 

phẩm bảo vệ sức khỏe Body Happy của 

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ  

Phúc Tâm An Pharma 
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Chạy chữ:  

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

Body Happy - Thực phẩm này 

không phải là thuốc và không có 

tác dụng thay thế thuốc chữa 

bệnh. 

Không sử dụng cho phụ nữ có 

thai, phụ nữ cho con bú, người 

có tiền sử bệnh tim mạch, huyết 

áp, tiểu đường, người mẫn cảm 

với bất kỳ thành phần nào của 

sản phẩm. 

Chịu trách nhiệm sản phẩm: 

Công ty TNHH Thương mại dịch 

vụ  Phúc Tâm An Pharma – Địa 

chỉ: Tầng 8, số 38, đường Lê 

Lợi, Phường Lê Hồng Phong, 

Thành phố Thái Bình,  

Tỉnh Thái Bình 

Body Happy: 

- Hỗ trợ tăng cường chuyển hóa mỡ 

- Hỗ trợ giảm Cholesterol 

- Hỗ trợ giảm nguy cơ béo phì 

21” 

 
 

 

 

 

 

 

  

4 

Trung cận: NSƯT Tạ Minh Thảo 

chia sẻ: Chân thành. 

 

Hiện chữ:  

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

Body Happy 

Hình ảnh: Hộp, lọ sản phẩm 

 

Hiện nay người thân và tất cả bạn bè tôi 

đã bắt đầu tin dùng sản phẩm Body 

Happy. 

Là 1 nghệ sĩ được quý vị yêu mến, khi 

thấy sản phẩm tốt và mình dùng thấy có 

hiệu quả, tôi giới thiệu đến quý vị để quý 

vị dùng và hy vọng sẽ hài lòng như tôi. 

Xin cảm ơn quý vị! 

Thực phẩm này không phải là thuốc và 

không có tác dụng thay thế thuốc chữa 

bệnh 

20” 
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