
 

KỊCH BẢN RADIO Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LOHHA TRÍ NÃO 

MIỀN NAM 
Thời lượng: 60s 

 

Option 2: Sử dụng MC Nam & Nữ voice trên 30 tuổi 

 

Stt Voice Nội dung Ghi chú 

1 Nam Sao nhìn cô út thất thần vậy?  

2 Nữ 

Hai da, thì ba tui đó…  

Ba cứ ngày ngày đòi đi chơi, 

Tui phát rầu vì ngồi canh ba. 

Có khi ba không nhớ tui nè, huống chi là con cháu 

Tui buồn tui rầu vì ba. 

Ba bà bị lẫn đúng không? (MC Nam hát câu này) 

Hát theo bài 

Lý đất Giồng 

3 Nữ Ủa sao anh Tư biết vậy?   

4 Nam Thì… thì tui… để ý cô Út mà, chuyện của bác tui phải biết chứ!   

5 Nữ Cái anh Tư này…  

9 Nam 
Bởi vậy tui mua thực phẩm bảo vệ sức khỏe Lohha Trí Não cho 

Út nè! 
 

 Nữ Lohha Trí Não hả?  

 Nam 

Đúng rồi! Lohha Trí Não hỗ trợ giảm các triệu chứng Teo não, 

Sa sút trí tuệ tuổi già như: giảm trí nhớ, giảm khả năng ngôn ngữ, 

rối loạn hành vi rất tốt đó cô Út. 

 

 Nữ Hay vậy hả?  

 Nam 

Chớ sao! 

Nghe bác nhà bị bệnh hay quên, 

Thương cô bèn tìm tòi phương châm 

Lohha Trí Não tuyệt vời, giúp tinh thần tỉnh táo. 

Hỗ trợ giảm chứng chóng quên  

Tăng cường trí não của ông… 

 

Hai người cùng cười 

 

Hát tiếp theo 

11 MC 
Lohha Trí Não - Hỗ trợ giảm các triệu chứng Teo não, Sa sút 

trí tuệ tuổi già 
 



 

12 MC 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Tổng đài miễn phí cước gọi 1800 

1265. Nếu là cuộc gọi nhỡ Tổng đài sẽ gọi lại cho quý vị. Xin 

nhắc lại Tổng đài miễn cước 1800 1265 

 

13 MC 

Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay 

thế thuốc chữa bệnh 

Sản phẩm của Công ty TNHH Thực phẩm chức năng Lohha 

Địa chỉ 79 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội 

 

 


