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GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 0438461530

25756/2014/ATTP-XNCBThực phẩm chức năng: Viên nang Hoàng
Thống Phong1

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: 02771/2015/XNQC



KỊCH BẢN TỰ GIỚI THIỆU 

- Nội dung: Sản phẩm thực phẩm chức năng Hoàng Thống Phong 

- Thời lượng: 3 phút 

- Yêu cầu: sử dụng hình ảnh 3D khi diễn tả  

- Nhạc nền nhẹ nhàng 

STT Thời 

lượng  

Hình ảnh thể hiện Lời bình 

1 20s 

 

Xã hội ngày càng hiện đại, chất lượng cuộc sống 

ngày càng nâng cao, cùng với những bữa tiệc nhậu 

say sưa, sử dụng quá nhiều món ăn bổ dưỡng… 

chính là nguy cơ đe doạ đến sức khoẻ của chúng ta 

mỗi ngày. Một trong những nguy cơ trực tiếp chính 

là căn bệnh gút .  

2 15s 

 

Ngày nay, tỉ lệ người bị bệnh gút  ở Việt Nam ngày 

càng có xu hướng tăng lên, chiếm tỉ lệ từ 2 – 4% số 

các bệnh nhân về khớp, vươn lên đứng hàng thứ 4 

trong 15 bệnh khớp hay gặp.  

3 5s 

 

Vậy bệnh gút  là gì? 
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4 40s 

 

 

Đó là căn bệnh viêm khớp gây ra bởi sự rối loạn 

chuyển hóa purine làm tăng acid uric máu, dẫn đến 

ứ đọng tinh thể muối urat tại khớp gây viêm, biểu 

hiện lâm sàng đặc trưng là sưng, nóng, đỏ, đau dữ 

dội tại một hay nhiều khớp. Đa phần bệnh nhân khi 

điều trị dứt được cơn đau đều tự cho là đã khỏi 

bệnh mà không biết rằng bệnh vẫn đang âm thầm 

tiến triển. Nếu không được điều trị tiếp tục, các cơn 

đau sẽ xuất hiện trở lại ngày càng nhiều và nặng 

hơn, Ở giai đoạn muộn, bệnh có thể xuất hiện phù 

nề xung quanh khớp, ảnh hưởng rất lớn đến thẩm 

mỹ, làm tổn thương khớp, mất vận động, đau mãn 

tính, có nguy cơ gây biến dạng khớp và có thể dẫn 

đến tàn phế. 
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5 20s 

 

 

Hiện nay, xu hướng đang được nhiều người lựa 

chọn trong hỗ trợ điều trị để giảm các triệu chứng 

của bệnh gút, giúp ngăn chặn tái phát các cơn đau 

là dùng sản phẩm thảo dược. Trong đó, sản phẩm 

điển hình cho xu hướng này là thực phẩm chức 

năng Hoàng Thống Phong. 

6 35s 

 

 

Thực phẩm chức năng Hoàng Thống Phong là một 

sản phẩm từ thiên nhiên với các thành phần như: 

Trạch tả, nhọ nồi, ba kích, hạ khô thảo, thổ phục 

linh, nhàu, hoàng bá. Sản phẩm giúp giảm axit uric, 

giúp giảm các triệu chứng đau do gút một cách rõ 

rệt, đồng thời  tăng cường chức năng gan thận của 

cơ thể và ngăn ngừa sự tái phát các cơn đau. Sản 

phẩm dùng để hỗ trợ điều trị cho những bệnh nhân 

gút bằng các thành phần nguồn gốc thiên nhiên.  

7 35s Phỏng vấn người tiêu dùng về sản phẩm Tôi bị gút đã nhiều năm nay, tôi ăng uống rất kiêng 

khem, tôi phải tránh hầu hết các buổi liên hoan tiệc 

tùng , phải chối từ các chén rượu mời từ bạn bè, đối 

tác, thực sự tôi thấy rất bất tiện. May cho tôi, cách 
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đây hơn 03 tháng tôi biết được thông tin về sản 

phẩm thực phẩm chức năng Hoàng Thống Phong 

qua truyền hình, tôi thấy sản phẩm này có thành 

phần hoàn toàn từ thiên nhiên an toàn, giúp giảm 

axit uric, giảm tái các cơn đau do gut, tôi đã mua về 

dùng và thấy các triệu chứng giảm nhiều tôi biết 

bệnh gút là bệnh rối loạn chuyển hóa, không thể 

chữa khỏi hoàn toàn được nhưng  tôi rất tin tưởng 

sản phẩm này và tôi sẽ dùng lâu dài để giúp chung 

sống hòa bình với căn bệnh gút này. 

8 10s 

 

Hoàng Thống Phong, tôi không sợ 

gút. 

Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác 

dụng thay thế thuốc chữa bệnh 
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