
Kịch bản Ích Tâm Khang 60s 

 

STT Thời 

gian 

Nhân vật Giọng đọc Ghi chú 

1 3s Đàn bà  Chào bác, gió máy thế này sao bác mở cửa thông 

thống thế 

Giọng hỏi thăm 

2 4s Đàn ông Tôi ngột ngạt và khó thở quá nên mở cửa lấy chút 

không khí ..ự… ừ (ho khan) 

Rõ ràng, mệt mỏi 

4 2s Đàn bà   Bác lại ốm à Giọng hỏi thăm 

5 6s Đàn ông Ốm thì không nhưng cô thấy đấy biểu hiện tim mạch  

khiến người cứ mệt mỏi triền miên 

Giọng phân trần, 

hơi mỏi mệt 

6 2s Đàn bà  Ấy, để em đỡ bác nằm xuống rõ ràng 

7 5s Đàn ông Thôi, tôi ngồi cho thoải mái, chứ nằm xuống, khó thở 

và khó chịu lắm 

rõ ràng + mỏi 

mệt 

8 8s Đàn bà  Bác giống hệt ông xã nhà em, mấy năm trước cũng 

mệt mỏi, khó thở suốt… nên gần năm nay uống thêm 

Thực phẩm chức năng Ích Tâm Khang  

rõ ràng 

9 2s Đàn ông Ích Tâm Khang là sản phẩm gì? Giọng hỏi 

10 15s Đàn bà Ích Tâm Khang là Thực phẩm chức năng, không chỉ 

giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị suy tim mà còn 

giúp làm chậm tiến trình suy tim, cải thiện tuần hoàn 

mạch vành, giảm đau thắt ngực, sử dụng được cho 

người bị tim mạch. 

Giọng tư vấn 

11 2s Đàn ông Cô nói như chuyên gia vậy. Khen ngợi 

12 15s Đàn bà   Bác quá khen. Khi ông xã mệt mỏi  em gọi tư vấn 

mới biết đấy chứ.  

Đây, bác gọi số 04.3540.6478 

 Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển 

Đông Tây, số 19A, ngõ 126, Khuất Duy Tiến – Thanh 

Xuân – Hà Nội. 

Giọng tư vấn 

13 3s  Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác 

dụng thay thế thuốc chữa bệnh  

 

 

 


