
 
GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO  

Số: 332/2015/XNQC-ATTP
 

 

Tên tổ chức/ cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊU CHUẨN A
Địa chỉ: Số 21 Bà Triệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 0463275048      Fax: 
 

       Nội dung quảng cáo: Theo nội dung maket được duyệt (đính kèm) của tổ chức/
cá nhân phù hợp với quy định hiện hành.  
Tổ chức/ cá nhân có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận. 

                 BỘ Y TẾ
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM
                 -----------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2015

STT Tên sản phẩm

Số giấy tiếp nhận bản
công bố hợp quy hoặc
số giấy xác nhận công
bố phù hợp quy định
an toàn thực phẩm

Hình thức quảng cáo

1
Thực phẩm chức
năng: Viên nang
Peppcumin

22950/2013/ATTP-
XNQC

- Quảng cáo trên truyền hình

CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Phong



KỊCH BẢN PHIM QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH (TVC) 

Sản phẩm: Thực phẩm chức năng: Viên nang Pepcumin  

Thời lƣợng: 30s  

Nội dung: 

Cảnh Mô tả câu chuyện và lời thoại Nội dung hình ảnh Âm thanh 

 

 

 

 

1 

Ngôi nhà cổ mái rêu phong. 

Một cậu bé khoảng 7 tuổi cầm con diều nhỏ chạy ào vào 

sân gạch. Mẹ cậu bé đang hì hụi bên chiếc cối đá nhỏ 

bên cạnh là những cây nghệ tƣơi 

 

Nhạc nền tình cảm 

 

 

 

Ngƣời Mẹ đƣa cho cậu chiếc bát nhỏ có nƣớc nghệ mầu 

vàng đục bên trong. Cậu bé bƣng bát nƣớc nghệ đến bên 

giƣờng của cha đang nằm.  

 

 

2 Ngƣời cha gƣợng dậy cố nở nụ cƣời với con, ông đƣa 

tay cầm lấy bát nƣớc nghệ từ ngƣời con. 

 

 



 

3 

Kỹ xảo biến đổi gƣơng mặt cậu bé sang gƣơng mặt của 

một ngƣời đàn ông thông minh, nghị lực. 

Đó là một nhà nghiên cứu khoa học đang đứng trong một 

labo hiện đại. 

  

 

Lời đọc ngoài hình: 

"Tinh chất nghệ vàng đã đi theo tôi 

cùng những trăn trở về người cha và 

những người cùng cảnh ngộ.” 

 

4 

Đồ họa thể hiện hình ảnh lọ Peppcumin với những dòng 

sang bay vào. Bên cạnh hiện lên những dòng chữ: 

 

 

Lời đọc ngoài hình: 

Với công nghệ chiết xuất tinh chất 

nghệ vàng, Thực Phẩm Chức Năng 

Viên nang Peppcumin là sản phẩm 

hỗ trợ làm giảm hiện tượng viêm 

loét dạ dày, hành tá tràng, thượng vị  

 

 

 

5 

Anh cầm hôp Peppcumin trên tay. Bên cạnh hiện các 

dòng chữ: 
Phòng và hỗ trợ làm giảm triệu chứng viêm loét dạ dày, tá 

tràng, thượng vị, hang vị 

Giúp bảo vệ gan, hỗ trợ các trường hợp viêm gan, nhiễm 

mỡ, xơ gan 

Giúp vết thương, vết loét mau lành. Hỗ trợ giảm vết thâm 

nám, vết sẹo trên cơ thể 
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và  cùng lúc đó hậu cảnh chuyển từ labo thí nghiệm hiện 

đại sang một ngôi nhà ấm cúng. Anh trao hộp 

Peppcumin vào tay vợ và nói: 

- Và tuyệt vời cho làn da của cô ấy... 

 

 

 



 

 

 

7 

Cậu bé con khoảng 7 tuổi là con của đôi vợ chống trẻ 

chạy theo bố mẹ tay cầm hộp peppcumin và nói 

- Bố ơi quà của Ông nội này 

Ngƣời bố mỉm cƣời nói với con trai bằng tuổi mình năm 

xƣa: 

- Con yêu Lá rụng về cội mà con 

 

 

 

 

 

 

8 

Cả gia đình trẻ về bên ông nội và bà nội. Ngôi nhà năm 

xƣa thật ấm áp tình cảm. Ngƣời con đƣa cho bố mẹ hộp 

peppcumin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Giữa khung cảnh ấm áp gia đình. Hiện lên hộp 

Peppcumin và dòng chữ: 

THỰC PHẨM CHỨC NĂNG VIÊN NANG 

PEPPCUMIN TINH CHẤT NGHỆ VÀNG 

TRÀN ĐẦY YÊU THƢƠNG 

 

Dòng chữ: Sản phẩm này không phải là thuốc và 

không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh 

Tiếp thị và phân phối Cty Tiêu chuẩn A 

Công ty TNHH tinh chất nghệ vàng Vạn Điểm 

Số 10 Đường Vạn Minh, Khu làng nghề Vạn Điểm, xã 

Vạn Điểm, Thường Tín, Hà Nội. 

 

 

Lời đọc ngoài hình: 

Thực phẩm chức năng: Viên nang 

Peppcumin tinh chất nghệ vàng, 

tràn đầy yêu thương 

 

Sản phẩm này không phải là thuốc 

và không có tác dụng thay thế thuốc 

chữa bệnh 
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