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THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE: VIÊN HỒNG SÂM HÀN QUỐC 6 NĂM TUỔI - 6 YEARS 

KOREAN RED GINSENG CAPSULE  

KỊCH BẢN CHƯƠNG TRÌNH 

 

Nội 

Dung 

Chính 

Thoại MC Hình  Ảnh Phụ Đề 

1. 

Giới 

thiệu 

sản 

phẩm 

Vì một thế giới hạnh phúc hơn, cuộc sống tươi đẹp hơn, hiện 

thực hóa những ước mơ của nhân loại về sức khỏe, Chong 

Kun Dang vẫn tiếp tục đón đầu những thách thức.  

A: Chúng tôi xin kính chào quý vị đang cùng quay trở lại với 

kênh mua sắm của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, 

Chong Kun Dang là một thương hiệu tại đất nước Hàn 

Quốc, và Chong Kun Dang đến với kênh mua sắm của 

chúng tôi từ rất là nhiều năm vừa qua. Và Chúng tôi mang 

tới rất là nhiều sản phẩm từ sâm, và ngày hôm nay sẽ có 

thêm Hồng sâm viên quý vị nha. Hồng sâm viên đến từ 

thương hiệu Chong Kun Dang và chiết xuất từ Hồng sâm 6 

năm tuổi, đây là tuổi có thể nói là trưởng thành của nhân 

sâm. Và hôm nay không phải mất thời gian để pha chế, 

chúng ta sẽ mang về dạng viên cực kỳ tiện lợi chỉ cần uống 

trực tiếp và mang đi mọi lúc mọi nơi. Với mức giá ưu đãi và 

ngày hôm nay quý vị còn có quà tặng hấp dẫn nữa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ: VIÊN 

HỒNG SÂM HÀN QUỐC 6 NĂM 

TUỔI - 6 YEARS KOREAN RED 

GINSENG CAPSULE 

Dạng viên tiện lợi-dễ sử dụng 

Hỗ trợ bồi bổ sức khỏe, hỗ trợ tăng 

sự tỉnh táo, hỗ trợ giảm mệt mỏi. 

Thích hợp cho người suy nhược cơ 

thể, mệt mỏi, người cao tuổi, người 

đang hồi phục sức khỏe. 

Sản phẩm được sản xuất từ Hàn 

Quốc 

Sản xuất tại:  CNS Pharm Korea Co., 

Ltd 

Địa chỉ: 16 Sanggyeong-ro, Wonnam-

myeon, Eumseong-gun, 

Chungcheongbuk-do, Korea 

 Nhập khẩu và phân phối bởi Công 

ty TNHH MTV Việt Sao Mai 

Địa chỉ: 39 đường 19, P.An Phú, Quận 
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B: Mức giá ưu đãi để quý vị mua về Thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe: Viên Hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi – 6 Years 

Korean Red Ginseng Capsule của Chong Kun Dang. Chưa 

kể đến việc ngày hôm nay quý vị mua sắm thành công chúng 

ta sẽ còn mang về thêm 2 món quà tặng. Quý vị sẽ được giao 

hàng tận nơi 63 tỉnh thành trên toàn quốc. 

 

A: Quý vị lưu ý đây là Hồng sâm viên cho nên là nhiều khi 

mình rất là bận rộn hay là mình có những chuyến công tác xa 

hay là chúng ta không có thời gian để quý vị nhớ là mình 

phải pha chế và tốn nhiều công sức đúng không? Vậy thì 

ngày hôm nay với dạng viên này quý vị chỉ cần bóc ra và 

uống trực tiếp mà thôi. Chúng ta sẽ mang về tổng cộng ở đây 

sẽ là 120 viên chính hãng đến từ Chong Kun Dang. Nhập 

khẩu và sản xuất trực tiếp từ Hàn Quốc quý vị nha. Và chúng 

tôi luôn có thêm phần tem nhãn phụ tất cả đều bằng tiếng 

việt. Từ công dụng, từ thành phần quý vị có thể tham khảo ở 

đây và hàm lượng ở mỗi 1 viên của nó sẽ là 1000mg trên 1 

viên quý vị nha. Cho nên, mình hoàn toàn yên tâm ở đây 

hàm lượng sẽ là 1000mg trên 1 viên và chúng ta có đến là 

120 viên đảm bảo yếu tố chất lượng. Và mỗi một hộp lớn thế 

này sẽ có tổng cộng là 2 hộp nhỏ phía bên trong. Quý vị chỉ 

cần bóc ra như thế này thôi chúng ta sẽ thấy tổng cộng mình 

sẽ có là 2 hộp nhỏ bên trong quý vị nha. Đây mỗi hộp nhỏ 

như thế sẽ là 60 viên và nó vẫn có thêm phần tem nhãn phụ 

trên mỗi hộp để quý vị có thể tham khảo về thành phần nha 

quý vị. 

 

 

 

 

 

 

2, Tp.HCM 

Thực phẩm này không phải là 

thuốc và không có tác dụng thay thế 

thuốc chữa bệnh 

Sử dụng mỗi ngày hai lần, mỗi lần 1 

viên Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Viên 

Hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi – 6 

Years Korean Red Ginseng Capsule để 

hỗ trợ bồi bổ sức khỏe, hỗ trợ giảm 

mệt mỏi, hỗ trợ tăng sự tỉnh táo. 
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2. 

Phụ đề 

toàn 

màn 

hình 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên hồng sâm Hàn Quốc 6 

năm tuổi - 6 YEARS KOREAN RED GINSENG 

CAPSULE 

 Thành phần:  

 Bột tinh chất hồng sâm (loại hồng sâm 6 năm, 15mg/g 

hỗn hợp của Ginsenoside Rg1, Rb1 và Rg3, sản phẩm 

trong nước/ tỷ lệ nguyên liệu hồng sâm : củ hồng sâm 

70%, rễ hồng sâm 30%) 10%, 

 Dầu đậu tương (soybean oil (sản phẩm nhập khẩu)), 

sáp ong (beeswax), Soybean lecithin, Taurine, 

 Bột hỗn hợp axit amin (L-glutamine, L-Leucine, L-

phenylalanine, L-Lysine monohydrochloride, L-valine, 

L-threonine, L-isoleucine, L-Methionine, L-

tryptophan), 

  Bột chiết xuất hỗn hợp thực vật (tinh chất việt quất, 

yến mạch, trà xanh, rau bina (cải bó xôi), cà chua, quả 

óc chó, cá hồi, rượu nho đỏ, tỏi, bông cải xanh 

(broccoli), 

 Bột hỗn hợp rau củ quả (cà rốt, rau mùi tây – parsley, 

củ dền, cải bó xôi, vỏ cam quýt, quả mận, bông cải 

xanh, táo, chiết xuất quả sơ ri – acerola, quả dứa, dâu 

tây, nam việt quất – cranberry, quả mâm xôi – 

raspberry, cải xoăn – kale, quả việt quất – blueberry), 

D-a-Tocopherol (vitamin E),  

 Bột chiết xuất từ mycelium (Bột nấm linh chi),  

 Bột chiết xuất từ nấm vân chi (Coriolus versicolor 

mycelium),  

 Bột chiết xuất từ lá cây ngân hạnh (bạch quả),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên 

hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi - 6 

YEARS KOREAN RED GINSENG 

CAPSULE 

 Thành phần:  

 Bột tinh chất hồng sâm (loại 

hồng sâm 6 năm, 15mg/g hỗn 

hợp của Ginsenoside Rg1, Rb1 

và Rg3, sản phẩm trong nước/ tỷ 

lệ nguyên liệu hồng sâm : củ 

hồng sâm 70%, rễ hồng sâm 

30%) 10%, 

 Dầu đậu tương (soybean oil (sản 

phẩm nhập khẩu)), sáp ong 

(beeswax), Soybean lecithin, 

Taurine, 

 Bột hỗn hợp axit amin (L-

glutamine, L-Leucine, L-

phenylalanine, L-Lysine 

monohydrochloride, L-valine, L-

threonine, L-isoleucine, L-

Methionine, L-tryptophan), 

  Bột chiết xuất hỗn hợp thực vật 

(tinh chất việt quất, yến mạch, 

trà xanh, rau bina (cải bó xôi), cà 

chua, quả óc chó, cá hồi, rượu 

nho đỏ, tỏi, bông cải xanh 

(broccoli), 
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 Vitamin B1, vitamin B6. 

 Phụ liệu: chất gelatin, nước tinh khiết, glyxerin, 

nguyên liệu màu tổng hợp (màu đỏ thực phẩm số 40, 

Titanium Dioxide, màu xanh thực phẩm số 1) 

 Khối lượng tịnh:  

      Khối lượng viên: 1000 mg/viên (± 7,5%) 

+ 60 g/ hộp (1000 mg x 60 viên) 

+ 120 g /hộp (1000 mg x 120 viên) 

 Hạn sử dụng: 

- Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất 

- Ngày sản xuất và hạn sử dụng: xem trên bao bì sản 

phẩm. 

Chú ý: Thực phẩm này không phải là thuốc và không 

có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. 

 Đối tượng:  Người suy nhược cơ thể, mệt mỏi, người 

cao tuổi, người đang hồi phục sức khỏe 

 Hướng dẫn sử dụng: Uống hai lần một ngày, mỗi lần 

uống một viên 

 Công dụng:   

 Hỗ trợ bồi bổ sức khỏe  

 Hỗ trợ tăng sự tỉnh táo  

 Hỗ trợ giảm mệt mỏi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bột hỗn hợp rau củ quả (cà rốt, 

rau mùi tây – parsley, củ dền, cải 

bó xôi, vỏ cam quýt, quả mận, 

bông cải xanh, táo, chiết xuất 

quả sơ ri – acerola, quả dứa, dâu 

tây, nam việt quất – cranberry, 

quả mâm xôi – raspberry, cải 

xoăn – kale, quả việt quất – 

blueberry), D-a-Tocopherol 

(vitamin E),  

 Bột chiết xuất từ mycelium (Bột 

nấm linh chi),  

 Bột chiết xuất từ nấm vân chi 

(Coriolus versicolor mycelium),  

 Bột chiết xuất từ lá cây ngân 

hạnh (bạch quả),  

 Vitamin B1, vitamin B6. 

 Phụ liệu: chất gelatin, nước tinh 

khiết, glyxerin, nguyên liệu màu 

tổng hợp (màu đỏ thực phẩm số 

40, Titanium Dioxide, màu xanh 

thực phẩm số 1) 

 Khối lượng tịnh:  

      Khối lượng viên: 1000 mg/viên (± 

7,5%) 

+ 60 g/ hộp (1000 mg x 60 viên) 
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 Lưu ý:  

- Xem kỹ hạn sử dụng và tuân thủ đúng liều lượng cũng như 

cách dùng. 

- Trường hợp cơ địa đặc biệt, cơ địa mẫn cảm cần chú ý kiểm 

tra thành phần trước khi dùng.  

- Cần chú ý khi dùng với các loại thuốc khác (thuốc chữa 

bệnh tiểu đường, thuốc chống đông máu) 

- Trường hợp trẻ em khi uống có thể bị nghẹn cổ nên cần có 

sự giám sát của người lớn. 

- Khi mở sản phẩm cũng như khi uống có thể bị thương do 

vật liệu đóng gói nên cần hết sức lưu ý. 

 Bảo quản:  Bảo quản ở nơi khô, thoáng mát, tránh ánh 

nắng trực tiếp. Tránh xa tầm tay trẻ em. 

 Xuất xứ: Hàn Quốc. 

 Sản xuất tại:  CNS Pharm Korea co., Ltd 

Địa chỉ: 16 Sanggyeong-ro, Wonnam-myeon, 

Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do, Korea 

 

+ 120 g /hộp (1000 mg x 120 viên) 

 Hạn sử dụng: 

- Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ 

ngày sản xuất 

- Ngày sản xuất và hạn sử dụng: 

xem trên bao bì sản phẩm. 

Chú ý: Thực phẩm này không phải 

là thuốc và không có tác dụng thay 

thế thuốc chữa bệnh. 

 Đối tượng:  Người suy nhược cơ 

thể, mệt mỏi, người cao tuổi, 

người đang hồi phục sức khỏe 

 Hướng dẫn sử dụng: Uống hai 

lần một ngày, mỗi lần uống một 

viên 

 Công dụng:   

 Hỗ trợ bồi bổ sức khỏe  

 Hỗ trợ tăng sự tỉnh táo  

 Hỗ trợ giảm mệt mỏi 

 

3. 

Chi 

tiết sản 

phẩm 

B: Và quý vị thân mến hôm nay chúng ta mua sắm còn có 

thêm một món quà tặng cũng rất là tốt cho sức khỏe của 

mình nữa. 

B: Và quý vị thấy đó hôm nay là một sản phẩm đặc biệt là 

Hồng sâm viên quý vị nha. Bên trong có thành phần là Bột 

tinh chất hồng sâm (loại hồng sâm 6 năm, 15mg/g hỗn hợp 

 

 

 

 

 

 

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ: VIÊN 

HỒNG SÂM HÀN QUỐC 6 NĂM 

TUỔI - 6 YEARS KOREAN RED 

GINSENG CAPSULE 

Sử dụng mỗi ngày hai lần, mỗi lần 1 
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của Ginsenoside Rg1, Rb1 và Rg3, sản phẩm trong nước/ tỷ 

lệ nguyên liệu hồng sâm: củ hồng sâm 70%, rễ hồng sâm 

30%) 10%, dầu đậu tương (soybean oil (sản phẩm nhập 

khẩu)), sáp ong (beeswax), Soybean lecithin, Taurine , Bột 

hỗn hợp axit amin (L-glutamine, L-Leucine, L-

phenylalanine, L-Lysine monohydrochloride, L-valine, L-

threonine, L-isoleucine, L-Methionine, L-tryptophan. 

Bột chiết xuất hỗn hợp thực vật (tinh chất việt quất, yến 

mạch, trà xanh, rau bina (cải bó xôi), cà chua, quả óc chó, cá 

hồi, rượu nho đỏ, tỏi, bông cải xanh (broccoli) 

Bột hỗn hợp rau củ quả (cà rốt, rau mùi tây – parsley, củ dền, 

cải bó xôi, vỏ cam quýt, quả mận, bông cải xanh, táo, chiết 

xuất quả sơ ri – acerola, quả dứa, dâu tây, nam việt quất – 

cranberry, quả mâm xôi – raspberry, cải xoăn – kale, quả việt 

quất – blueberry) 

D-a-Tocopherol (vitamin E), bột chiết xuất từ mycelium (Bột 

nấm linh chi) , bột chiết xuất từ nấm vân chi (Coriolus 

versicolor mycelium), bột chiết xuất từ lá cây ngân hạnh 

(bạch quả), vitamin B1, vitamin B6 

Phụ liệu: Chất gelatin, nước tinh khiết, glyxerin, nguyên liệu 

màu tổng hợp (màu đỏ thực phẩm số 40, Titanium Dioxide, 

màu xanh thực phẩm số 1) hồng sâm 6 năm tuổi, bạch quả, 

dầu đậu nành, vitamin B1 và B6. Không cần trải qua quá 

trình pha chế gì thêm, dễ dàng uống, mang đi mọi lúc mọi 

nơi. An toàn, chất lượng, bổ dưỡng và vô cùng tiện lợi. Sử 

dụng mỗi ngày hai lần, mỗi lần 1 viên Thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe: Viên Hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi – 6 Years 

Korean Red Ginseng Capsule để bồi bổ sức khỏe, hỗ trợ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viên Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Viên 

Hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi – 6 

Years Korean Red Ginseng Capsule để 

hỗ trợ bồi bổ sức khỏe, hỗ trợ giảm 

mệt mỏi, hỗ trợ tăng sự tỉnh táo. 

Thành phần:  

 Bột tinh chất hồng sâm (loại 

hồng sâm 6 năm, 15mg/g hỗn 

hợp của Ginsenoside Rg1, Rb1 

và Rg3, sản phẩm trong nước/ tỷ 

lệ nguyên liệu hồng sâm : củ 

hồng sâm 70%, rễ hồng sâm 

30%) 10% 

 Dầu đậu tương (soybean oil (sản 

phẩm nhập khẩu)), sáp ong 

(beeswax), Soybean lecithin, 

Taurine  

 Bột hỗn hợp axit amin (L-

glutamine, L-Leucine, L-

phenylalanine, L-Lysine 

monohydrochloride, L-valine, L-

threonine, L-isoleucine, L-

Methionine, L-tryptophan. 

 Bột chiết xuất hỗn hợp thực vật 

(tinh chất việt quất, yến mạch, 

trà xanh, rau bina (cải bó xôi), cà 

chua, quả óc chó, cá hồi, rượu 

nho đỏ, tỏi, bông cải xanh 
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giảm mệt mỏi, hỗ trợ tăng sự tỉnh táo. Dạng viên tiện lợi, dễ 

sử dụng. Thích hợp cho người suy nhược cơ thể, mệt mỏi, 

người cao tuổi, người đang hồi phục sức khỏe. 

 Lưu ý:  

- Xem kỹ hạn sử dụng và tuân thủ đúng liều lượng cũng như 

cách dùng. 

- Trường hợp cơ địa đặc biệt, cơ địa mẫn cảm cần chú ý kiểm 

tra thành phần trước khi dùng.  

- Cần chú ý khi dùng với các loại thuốc khác (thuốc chữa 

bệnh tiểu đường, thuốc chống đông máu) 

- Trường hợp trẻ em khi uống có thể bị nghẹn cổ nên cần có 

sự giám sát của người lớn. 

- Khi mở sản phẩm cũng như khi uống có thể bị thương do 

vật liệu đóng gói nên cần hết sức lưu ý. 

 Bảo quản:  Bảo quản ở nơi khô, thoáng mát, tránh ánh 

nắng trực tiếp. Tránh xa tầm tay trẻ em. 

B: Và hôm nay hãy cùng nhanh chóng đặt hàng trong khung 

giờ này, quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội quý vị nha.  

A: Hồng sâm viên nó có một cái ưu điểm đầu tiên là nó dễ 

hơn cho quá trình sử dụng của mình. Chúng ta không cần 

phải pha chế đâu, chúng ta không cần phải làm gì đâu quý vị 

chỉ cần dùng trực tiếp mà thôi. Chúng tôi lựa chọn những củ 

sâm thật là chất lượng sau 6 năm được trồng tại đất nước 

Hàn Quốc. Và khi mà tôi nhận về phải là những củ sâm đạt 

yếu tố chất lượng. Và nó được trải qua những quá trình sản 

xuất rất là nghiêm ngặt và đóng gói thành những dạng viên 

như thế này. 

B: Nếu mà chúng ta nhắc về Hồng sâm 6 năm tuổi thì Hàn 

(broccoli) 

 Bột hỗn hợp rau củ quả (cà rốt, 

rau mùi tây – parsley, củ dền, cải 

bó xôi, vỏ cam quýt, quả mận, 

bông cải xanh, táo, chiết xuất 

quả sơ ri – acerola, quả dứa, dâu 

tây, nam việt quất – cranberry, 

quả mâm xôi – raspberry, cải 

xoăn – kale, quả việt quất – 

blueberry) 

 D-a-Tocopherol (vitamin E), bột 

chiết xuất từ mycelium (Bột nấm 

linh chi) , bột chiết xuất từ nấm 

vân chi (Coriolus versicolor 

mycelium), bột chiết xuất từ lá 

cây ngân hạnh (bạch quả), 

vitamin B1, vitamin B6 

 Phụ liệu: Chất gelatin, nước tinh 

khiết, glyxerin, nguyên liệu màu 

tổng hợp (màu đỏ thực phẩm số 

40, Titanium Dioxide, màu xanh 

thực phẩm số 1) 

Dạng viên tiện lợi-dễ sử dụng 

Thích hợp cho người suy nhược cơ 

thể, mệt mỏi, người cao tuổi, người 

đang hồi phục sức khỏe. 

 Nhập khẩu và phân phối bởi Công 

ty TNHH MTV Việt Sao Mai 
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Quốc là đất nước quý vị không thể bỏ qua. Bởi vì Hàn Quốc 

họ có điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp cho nhân sâm 

phát triển. Và với bí quyết gia truyền từ người dân Hàn 

Quốc. Họ tìm ra được một cách thức là chưng cách thủy 

nhân sâm trở thành hồng sâm và phải là hồng sâm đủ độ tuổi 

là 6 năm tuổi thì nó mới đạt chất lượng. 

Địa chỉ: 39 đường 19, P.An Phú, Quận 

2, Tp.HCM 

Thực phẩm này không phải là 

thuốc và không có tác dụng thay thế 

thuốc chữa bệnh 

 

 

 

4.  

Phụ đề 

toàn 

màn 

hình 

 

B: Và hôm nay hãy cùng nhanh chóng đặt hàng trong khung 

giờ này, quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội quý vị nha.  

A: Hồng sâm viên nó có một ưu điểm đầu tiên là nó dễ hơn 

trong quá trình sử dụng của mình. Chúng ta không cần phải 

pha chế đâu, chúng ta cũng không cần phải làm gì đâu quý vị 

chỉ cần sử dụng trực tiếp mà thôi. Chúng tôi lựa chọn những 

củ sâm thật là chất lượng sau 6 năm được trồng tại đất nước 

Hàn Quốc. Và khi mà chúng tôi nhận về phải là những củ 

sâm đạt yếu tố chất lượng. Và nó được trải qua những quá 

trình sản xuất rất là nghiêm ngặt và đóng gói thành những 

dạng viên như thế này.  

Bên trong có thành phần là Bột tinh chất hồng sâm (loại 

hồng sâm 6 năm, 15mg/g hỗn hợp của Ginsenoside Rg1, Rb1 

và Rg3, sản phẩm trong nước/ tỷ lệ nguyên liệu hồng sâm: củ 

hồng sâm 70%, rễ hồng sâm 30%) 10% 

Dầu đậu tương (soybean oil (sản phẩm nhập khẩu)), sáp ong 

(beeswax), Soybean lecithin, Taurine  

Bột hỗn hợp axit amin (L-glutamine, L-Leucine, L-

phenylalanine, L-Lysine monohydrochloride, L-valine, L-

threonine, L-isoleucine, L-Methionine, L-tryptophan. 

Bột chiết xuất hỗn hợp thực vật (tinh chất việt quất, yến 

mạch, trà xanh, rau bina (cải bó xôi), cà chua, quả óc chó, cá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ: VIÊN 

HỒNG SÂM HÀN QUỐC 6 NĂM 

TUỔI - 6 YEARS KOREAN RED 

GINSENG CAPSULE 

 Thành phần:  

 Bột tinh chất hồng sâm (loại 

hồng sâm 6 năm, 15mg/g hỗn 

hợp của Ginsenoside Rg1, Rb1 

và Rg3, sản phẩm trong nước/ tỷ 

lệ nguyên liệu hồng sâm : củ 

hồng sâm 70%, rễ hồng sâm 

30%) 10% 

 Dầu đậu tương (soybean oil (sản 

phẩm nhập khẩu)), sáp ong 

(beeswax), Soybean lecithin, 

Taurine  

 Bột hỗn hợp axit amin (L-

glutamine, L-Leucine, L-

phenylalanine, L-Lysine 

monohydrochloride, L-valine, L-

threonine, L-isoleucine, L-
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hồi, rượu nho đỏ, tỏi, bông cải xanh (broccoli) 

Bột hỗn hợp rau củ quả (cà rốt, rau mùi tây – parsley, củ dền, 

cải bó xôi, vỏ cam quýt, quả mận, bông cải xanh, táo, chiết 

xuất quả sơ ri – acerola, quả dứa, dâu tây, nam việt quất – 

cranberry, quả mâm xôi – raspberry, cải xoăn – kale, quả việt 

quất – blueberry) 

D-a-Tocopherol (vitamin E), bột chiết xuất từ mycelium (Bột 

nấm linh chi) , bột chiết xuất từ nấm vân chi (Coriolus 

versicolor mycelium), bột chiết xuất từ lá cây ngân hạnh 

(bạch quả), vitamin B1, vitamin B6 

Phụ liệu: Chất gelatin, nước tinh khiết, glyxerin, nguyên liệu 

màu tổng hợp (màu đỏ thực phẩm số 40, Titanium Dioxide, 

màu xanh thực phẩm số 1) hồng sâm 6 năm tuổi, bạch quả, 

dầu đậu nành, vitamin B1 và B6 không cần trải qua quá trình 

pha chế gì thêm, dễ dàng uống, mang đi mọi lúc mọi nơi, an 

toàn, chất lượng, bổ dưỡng và vô cùng tiện lợi. Sử dụng mỗi 

ngày hai lần, mỗi lần 1 viên Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: 

Viên Hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi – 6 Years Korean Red 

Ginseng Capsule để hỗ trợ bồi bổ sức khỏe, hỗ trợ giảm mệt 

mỏi, hỗ trợ tăng sự tỉnh táo.Dạng viên tiện lợi , dễ sử dụng. 

Thích hợp cho người suy nhược cơ thể, mệt mỏi, người cao 

tuổi, người đang hồi phục sức khỏe. 

 Lưu ý:  

- Xem kỹ hạn sử dụng và tuân thủ đúng liều lượng cũng như 

cách dùng. 

- Trường hợp cơ địa đặc biệt, cơ địa mẫn cảm cần chú ý kiểm 

tra thành phần trước khi dùng.  

- Cần chú ý khi dùng với các loại thuốc khác (thuốc chữa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Methionine, L-tryptophan. 

 Bột chiết xuất hỗn hợp thực vật 

(tinh chất việt quất, yến mạch, 

trà xanh, rau bina (cải bó xôi), cà 

chua, quả óc chó, cá hồi, rượu 

nho đỏ, tỏi, bông cải xanh 

(broccoli) 

 Bột hỗn hợp rau củ quả (cà rốt, 

rau mùi tây – parsley, củ dền, cải 

bó xôi, vỏ cam quýt, quả mận, 

bông cải xanh, táo, chiết xuất 

quả sơ ri – acerola, quả dứa, dâu 

tây, nam việt quất – cranberry, 

quả mâm xôi – raspberry, cải 

xoăn – kale, quả việt quất – 

blueberry) 

 D-a-Tocopherol (vitamin E), bột 

chiết xuất từ mycelium (Bột nấm 

linh chi) , bột chiết xuất từ nấm 

vân chi (Coriolus versicolor 

mycelium), bột chiết xuất từ lá 

cây ngân hạnh (bạch quả), 

vitamin B1, vitamin B6 

 Phụ liệu: Chất gelatin, nước tinh 

khiết, glyxerin, nguyên liệu màu 

tổng hợp (màu đỏ thực phẩm số 

40, Titanium Dioxide, màu xanh 

thực phẩm số 1) 
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bệnh tiểu đường, thuốc chống đông máu) 

- Trường hợp trẻ em khi uống có thể bị nghẹn cổ nên cần có 

sự giám sát của người lớn. 

- Khi mở sản phẩm cũng như khi uống có thể bị thương do 

vật liệu đóng gói nên cần hết sức lưu ý. 

 Bảo quản:  Bảo quản ở nơi khô, thoáng mát, tránh ánh 

nắng trực tiếp. Tránh xa tầm tay trẻ em. 

 

 

 

Dạng viên tiện lợi-dễ sử dụng 

Hỗ trợ bồi bổ sức khỏe, hỗ trợ tăng 

sự tỉnh táo, hỗ trợ giảm mệt mỏi. 

Thích hợp cho người suy nhược cơ 

thể, mệt mỏi, người cao tuổi, người 

đang hồi phục sức khỏe. 

 

 

5.  

Chi 

tiết sản 

phẩm 

 

 A: Khi nhắc đến Hàn Quốc mình nghĩ ngay đến xứ sở của 

kim chi và Hàn Quốc cũng được xem là thủ phủ của nhân 

sâm trên thế giới. Và quý vị biết không ạ? Sâm tại Hàn Quốc 

rất là chất lượng. Bởi vì Hàn Quốc được thiên nhiên ưu đãi 

cho bốn mùa riêng biệt xuân, hạ, thu, đông. Và bên cạnh đó 

bí quyết trồng sâm của người dân Hàn Quốc là một bí quyết 

có thể nói là khó có một quốc gia nào trên thế giới có thể học 

tập được bí quyết này. Và nếu mà là mình thì mình thấy dạng 

viên này nó tiện lợi đến như thế nào. 

B: Chắc chắn là dạng viên sẽ rất tiện lợi hơn rất là nhiều. 

Hồng sâm viên 6 năm tuổi của Chong Kun Dang đã trải qua 

quá trình nghiên cứu và điều chế bởi nhiều chuyên gia trong 

ngành, họ đong đếm từ bên trong từng viên như thế là một 

hàm lượng hồng sâm, phù hợp đúng tiêu chuẩn dành cho cơ 

thể của mình và quý vị chỉ cần lấy ra từng viên như thế mà 

chúng ta sử dụng thôi không cần trải qua bất kỳ quá trình 

tính toán hay là sơ chế gì thêm nữa. Và quý vị thân mến hôm 

nay chúng ta mua sắm sẽ còn có thêm một món quà tặng 

cũng rất tốt cho cơ thể của mình nữa.  

A: Và chúng ta sẽ mang về sản phẩm chính sẽ là hộp hồng 

sâm viên 6 năm tuổi đến từ Chong Kun Dang. Và trong mỗi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ: VIÊN 

HỒNG SÂM HÀN QUỐC 6 NĂM 

TUỔI - 6 YEARS KOREAN RED 

GINSENG CAPSULE 

Sản phẩm được sản xuất từ Hàn 

Quốc 

Sản xuất tại:  CNS Pharm Korea co., 

Ltd 

Địa chỉ: 16 Sanggyeong-ro, Wonnam-

myeon, Eumseong-gun, 

Chungcheongbuk-do, Korea 

 Nhập khẩu và phân phối bởi Công 

ty TNHH MTV Việt Sao Mai 

Địa chỉ: 39 đường 19, P.An Phú, Quận 

2, Tp.HCM 

Thực phẩm này không phải là 

thuốc và không có tác dụng thay thế 

thuốc chữa bệnh 

Sử dụng mỗi ngày hai lần, mỗi lần 1 

viên Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Viên 
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một hộp như thế sẽ có 2 hộp nhỏ như vậy và nếu để chia ra 

mỗi một viên như thế này chỉ khoảng vài ngàn đồng thôi. Số 

tiền này đôi khi không đủ để quý vị uống một ly cà phê 

nhưng ngược lại số tiền vài ngàn này lại đủ để quý vị thưởng 

thức được hồng sâm 6 năm tuổi đến từ Chong Kun Dang và 

nhất là đối với nhân viên văn phòng chúng ta không có nhiều 

thời gian để pha chế, chúng ta không có nhiều thời gian để 

chưng cất. Vậy thì ngày hôm nay với sản phẩm dạng viên 

này quý vị có thể bỏ vào trong giỏ xách, bỏ vào trong va li, 

bỏ vào trong cặp táp của mình và chúng ta mang đến văn 

phòng uống trực tiếp và không cần tốn quá nhiều thời gian 

quý vị nha. Chúng ta sẽ mang về là 240 viên và nếu như mỗi 

ngày theo như kinh nghiệm của mình thì mỗi ngày mình chỉ 

uống từ một đến hai viên thôi thì chúng ta có thể kéo dài lên 

tới cả gần nửa năm trời mới có thể sử dụng hết sản phẩm 

ngày hôm nay. Mức giá rất ưu đãi và đầu tư một lần thôi sẽ 

mang lại sức khỏe tuyệt vời. Và người ta hay thường nói 

người giàu có nhất trên thế giới này không phải là người có 

thật nhiều tiền mà người giàu có nhất trên thế giới này chính 

là người có thật nhiều sức khỏe quý vị nha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi – 6 

Years Korean Red Ginseng Capsule để 

hỗ trợ bồi bổ sức khỏe, hỗ trợ giảm 

mệt mỏi, hỗ trợ tăng sự tỉnh táo. 

Dạng viên tiện lợi-dễ sử dụng 

Hỗ trợ bồi bổ sức khỏe, hỗ trợ tăng 

sự tỉnh táo, hỗ trợ giảm mệt mỏi. 

Thích hợp cho người suy nhược cơ 

thể, mệt mỏi, người cao tuổi, người 

đang hồi phục sức khỏe. 

 Lưu ý:  

- Xem kỹ hạn sử dụng và tuân thủ đúng 

liều lượng cũng như cách dùng. 

- Trường hợp cơ địa đặc biệt, cơ địa 

mẫn cảm cần chú ý kiểm tra thành 

phần trước khi dùng.  

- Cần chú ý khi dùng với các loại thuốc 

khác (thuốc chữa bệnh tiểu đường, 

thuốc chống đông máu) 

- Trường hợp trẻ em khi uống có thể bị 

nghẹn cổ nên cần có sự giám sát của 

người lớn. 

- Khi mở sản phẩm cũng như khi uống 

có thể bị thương do vật liệu đóng gói 

nên cần hết sức lưu ý. 

 Bảo quản:  Bảo quản ở nơi khô, 

thoáng mát, tránh ánh nắng trực 

tiếp. Tránh xa tầm tay trẻ em. 
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6. 

Kết 

 

B: Người có nhiều sức khỏe chính là tỷ phú thưa quý vị. Bây 

giờ chúng ta cứ thử tưởng tượng đi, sức khỏe nó là gốc rễ, nó 

là cội nguồn của rất là nhiều điều trong cuộc sống. Bây giờ 

đây cuộc sống của mình, mình có rất là nhiều điều trong 

cuộc sống nhưng mà đôi khi chị em phụ nữ của chúng ta bất 

chợt mệt mỏi như thế này thì làm sao mình có thể tận hưởng 

được những điều tốt đẹp trong cuộc sống được. Vậy thì bây 

giờ mình có một bí quyết mà người dân Hàn Quốc họ đã rất 

là trân quý và bây giờ trao gửi cho toàn thế giới. Đó chính là 

những bí quyết đến từ sâm. Và với chiết xuất từ hồng sâm 6 

năm tuổi như thế này mà được chiết xuất dưới dạng viên nữa 

là bất kỳ những đối tượng nào thì chúng ta cũng có thể sử 

dụng được dễ dàng hơn, không cần tốn quá là nhiều thời gian 

hay là công sức để pha chế đâu ạ. Chỉ cần lấy ra và uống 

thôi. Và đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết 

thúc rồi. Chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại. 

 

Tên và địa chỉ thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng 

sản phẩm: 

Công ty TNHH MTV Việt Sao Mai.  

Địa chỉ:39 đường 19, P.An Phú, Quận 2, Tp.HCM 

 

THỰC PHẨM NÀY KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC VÀ 

KHÔNG CÓ TÁC DỤNG THAY THẾ THUỐC CHỮA 

BỆNH. 

 Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ: VIÊN 

HỒNG SÂM HÀN QUỐC 6 NĂM 

TUỔI - 6 YEARS KOREAN RED 

GINSENG CAPSULE 

 Sử dụng mỗi ngày hai lần, mỗi lần 1 

viên Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Viên 

Hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi – 6 

Years Korean Red Ginseng Capsule để 

hỗ trợ bồi bổ sức khỏe, hỗ trợ giảm 

mệt mỏi, hỗ trợ tăng sự tỉnh táo. 

Dạng viên tiện lợi-dễ sử dụng 

Thích hợp cho người suy nhược cơ 

thể, mệt mỏi, người cao tuổi, người 

đang hồi phục sức khỏe. 

 Nhập khẩu và phân phối bởi Công 

ty TNHH MTV Việt Sao Mai 

Địa chỉ: 39 đường 19, P.An Phú, Quận 

2, Tp.HCM 

THỰC PHẨM NÀY KHÔNG 

PHẢI LÀ THUỐC VÀ KHÔNG CÓ 

TÁC DỤNG THAY THẾ THUỐC 

CHỮA BỆNH. 

 


