
THƯ KHUYẾN CÁO HÀNG GIẢ HÀNG NHÁI 

Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9 hiện nay là một trong những công ty sản xuất thuốc chữa bệnh , 

thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại nhà máy đạt chuẩn GMP WHO :  “ Thực hành tốt sản xuất thuốc”  có uy tín 

tại Việt Nam, với những sản phẩm đa dạng có sự tập trung cao nhất về chất lượng đã được Khách hàng tin 

dùng . 

NADYPHAR Chất Lượng vì sức khỏe mọi nhà. 

Kính gửi:  Quý khách hàng 

Lời đầu tiên, CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9 (NADYPHAR) xin chân thành cảm ơn Quý 

khách hàng đã tin tưởng , ủng hộ và đồng hành cùng Công ty Chúng tôi trong suốt thời gian qua. 

Hiện nay, các sản phẩm mang nhãn hiệu NADYPHAR đã trở nên quen thuộc với khách hàng trên 

khắp cả nước nhờ sản phẩm uy tín chất lượng và mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây 

trên thị trường đã xuất hiện nhiều sản phẩm khác nhái tên nhãn hiệu ALUMINA, CARBOGAST, 

ENTERIC ,PECALDEX  gây nhầm lẫn cho khách hàng. 

Vì vậy để đảm bảo quyền lợi của Quý khách hàng và Người tiêu dùng . 

Công ty Chúng tôi  xin gởi đến Qúy Khách hàng những thông tin nhận diện sản phẩm : 

Trên chai lọ , hộp thuốc do Công ty NADYPHAR sản xuất có ghi rõ :  

• Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9 – NADYPHAR 

• NHÀ MÁY: 930 C4, ĐƯỜNG C, KCN CÁT LÁI, CỤM 2, PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI, QUẬN 

2, Tp HỒ CHÍ MINH. 

• Nhận diện logo :  

 

• Tên sản phẩm viết đúng :  ALUMINA, CARBOGAST, ENTERIC , PECALDEX . 

Qúy Khách hàng có thể tra cứu sản phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9 –NADYPHAR  

trên website : www.nadyphar.com.vn 

NADYPHAR  rất hoan nghênh các quý khách hàng có những thông tin về hàng giả, hàng nhái, hàng 

kém chất lượng gửi về cho Công ty, để chúng tôi kiểm tra xác minh sản phẩm và xử lý các trường hợp phát 

sinh tại địa bàn, mang đến cho Quý khách hàng và Người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng nhất. 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : 038.641.803 hoặc  038.687.354 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9 chân thành cảm ơn sự quan tâm của Qúy Khách. 

                                                                                Tp. Hồ Chi Minh , ngày 22/05/2019 


