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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: 02776/2015/XNQC



KỊCH BẢN QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH 

SẢN PHẨM: TPCN VIÊN NÉN KIM THÍNH 

THỜI LƯỢNG: 3 phút 

 

T/T Lời bình TL Hình ảnh 

 

 

1 

 

Người cao tuổi, người sống tại các đô thị lớn thường xuyên 

tiếp xúc với nhiều loại tiếng ồn rất dễ bị suy giảm thính 

lực. Chuyện các cụ ông, cụ bà bị “nghễnh ngãng” thường 

xuyên “nghe tai nọ, xọ tai kia” gây ra nhiều phiền toái 

trong cuộc sống hàng ngày không còn là chuyện hiếm.   

25s 
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2 
Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường đã bắt đầu có các sản 

phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, an toàn giúp tăng cường 

sức khỏe thính giác. Tuy phải sử dụng trong thời gian dài 

nhưng các sản phẩm này có tác dụng tốt không chỉ đối với 

sức khỏe thính giác, mà còn cho sức khỏe toàn trạng nói 

chung  

15s 
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3 
Với thành phần chính là Cao cối xay Cao cối xay một vị 

thuốc được dân gian sử dụng rất hữu hiệu trong điều trị 

viêm tuyến mang tai truyền nhiễm, chữa điếc tai, ù tai, đau 

tai kết hợp với Cao vảy ốc, Cao Bổ cốt toái, Cao Câu kỳ tử, 

Cao Đan sâm, Cao Cẩu tích, Cao Thục địa, L-Carnitine 

fumarate, viên nén Kim Thính có tác dụng giúp tăng cường 

sức khỏe thính giác, tăng cường thính lực cho đôi tai, hỗ 

trợ giảm các triệu chứng ù tai và suy giảm thính lực. Phòng 

ngừa suy giảm thính lực ở các đối tượng có nguy cơ cao 

như: Người cao tuổi, các đối tượng tiếp xúc nhiều với tiếng 

ồn (nghe nhạc, nghe đài, Tivi…), giúp duy trì thính lực. 

Sản phẩm còn giúp tăng cường sức khỏe cho đôi taitrong 

hỗ trợ điều trị và phòng ngừa các bệnh về tai và suy giảm 

thính giác. 

40s 
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4 
Sản phẩm được dùng cho những người có nguy cơ và 

người bị suy giảm thính lực như ù tai, người cao tuổi, 

người làm việc trong môi trường có tiếng ồn liên tục, các 

đối tượng bị suy giảm thính lực khác như: suy giảm thính 

lực sau khi mắc và điều trị các bệnh về tai hoặc các bệnh 

dẫn đến giảm thính lực. Sản phẩm nên được uống trước 

bữa ăn 30 phút và sử dụng liên tục một đợt từ 3-6 tháng để 

có hiệu quả tốt nhất 

35s 

 
5 Phỏng vấn người tiêu dùng: 

Trước đây tôi làm công nhân tại nhà máy, tiếp xúc thường 

xuyên với tiếng ồn lớn, Nhưng khi đó tôi gần như không để ý gì 

đến việc bảo vệ đôi tai, giữ gìn thính lực Cách đây khoảng 

hơn 2 năm, tình trạng “nặng tai” bắt đầu xuất hiện. Nghĩ 

mình có tuổi, suy giảm thính lực một chút cũng là lẽ đương 

nhiên nên tôi không đi khám. Nhưng càng ngày, tình trạng 

35s  
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“nặng tai” càng trở nên trầm trọng và gây phiền phức cho 

tôi trong sinh hoạt hàng ngày. Lúc nào tôi cũng nghe thấy 

tiếng ù ù như có tiếng sôi trong tai, nói chuyện với ai đều 

phải hỏi lại dù họ đã nói to. Thật may mắn, trong một lần 

ngồi nói chuyện cùng bạn bè, hàng xóm, tôi được giới thiệu 

sản phẩm Kim Thính giúp hồi phục thính lực rất tốt nên đã 

mua về sử dụng. tôi uống 4-6 viên/ ngày theo đúng hướng 

dẫn sử dụng. Sau2 tháng dùng Kim Thính, tôi cảm thấy đỡ 

rất nhiều, tai không còn nghe thấy tiếng ù ù lớn như trước 

kia nữa. Khi người thân nói chuyện ở mức bình thường, tôi 

đã có thể nghe được. Bây giờ, mỗi lần xem tivi, tôi cũng 

chỉ cần mở bé thôi mà vẫn nghe rõ ràng. Sau 4 tháng sử 

dụng Kim Thính, tôi thấy tình trạng nặng tai đã đỡ khoảng 

80%, tinh thần thoải mái, phấn chấn hẳn lên” 

 

 

 

6 
Viên nén Kim Thính có tác dụng:  

- Tăng cường sức khỏe thính giác 

- Tăng cường thính lực cho đôi tai 

- Hỗ trợ giảm thiểu các triệu chúng ù tai và suy giảm 

thính lực.  

- Phòng ngừa suy giảm thính lực ở các đối tượng có 

nguy cơ cao như: Người cao tuổi, các đối tượng tiếp 

xúc nhiều với tiếng ồn (nghe nhạc, nghe đài, tivi,…), 

giúp duy trì thính lực.  

- Tăng cường sức khỏe cho đôi tai trong hỗ trợ điều trị 

và phòng ngừa các bệnh về tai và suy giảm thính 

giác 

20s 
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7 

 

Viên nén Kim Thính- Tăng cường sức khỏe thính giác 

 

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác 

dụng thay thế thuốc chữa bệnh 

 

Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc 
 

10s Logo công ty 
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