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 Chi hội Dược Cửu Long đồng thành lập Liên chi hội 

Nhựa Y Tế – Hội Thiết bị Y tế Việt Nam 

Cuối tháng 12/2018 vừa qua Dược Cửu Long cùng với một số doanh nghiệp sản xuất, 

kinh doanh nhựa y tế có uy tín tại Việt Nam đã nhận được Quyết định cho phép thành 

lập Chi hội và Liên chi hội Nhựa Y Tế – Hội Thiết bị Y tế Việt Nam. 

Trong những năm gần đây, hệ thống y tế của Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực. 

Cùng với sự phát triển của ngành y tế – chăm sóc sức khỏe, thị trường nhựa y tế Việt Nam 

như sản xuất bơm tiêm, dây truyền dịch, ống xông, mỏ vịt, dây kẹp rốn… đang ngày càng 

phát triển và trở thành ngành có tiềm năng lớn với thị trường trong và ngoài nước. Tuy 

nhiên, việc sản xuất, kinh doanh, dây chuyền chưa có sự thống nhất về tiêu chuẩn chất 

lượng, gây ra khó khăn cho các cơ quan nhà nước quản lý và hạn chế trong việc mang 

lại lợi ích về chất lượng cũng như giá thành cho người sử dụng, nhất là trong xu thế hội 

nhập hiện nay. 

Đứng trước thực trạng đó, Dược Cửu Long cùng với một số doanh nghiệp sản xuất, kinh 

doanh trong lĩnh vực nhựa y tế có uy tín tại Việt Nam đã được chấp thuận cho việc thành 

lập Chi hội và liên chi hội Nhựa Y Tế – Hội Thiết bị Y tế Việt Nam với mục đích vì sự ổn định 

và phát triển bền vững của thị trường nhựa y tế, nâng cao vị thế của ngành nhựa y tế cả 

ở trong và ngoài nước, từ đó góp phần vào sự ổn định và phát triển chung của đất nước. 
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Theo đó, vào ngày 26/12/2018 vừa qua, “Lễ ra mắt Liên chi hội Nhựa Y Tế – Hội Thiết bị 

Y tế Việt Nam” đã được tổ chức tại Hà Nội với sự góp mặt của các cán bộ, lãnh đạo Bộ 

Y Tế, Sở Y Tế, Bộ Công thương, Hội thiết bị Y tế Việt Nam và Liên hiệp các hội khoa học và 

kỹ thuật Việt Nam. 

Bên cạnh mảng sản xuất dược phẩm và viên nang rỗng, Dược Cửu Long còn được biết 

đến là một trong những tên tuổi nổi bật trong lĩnh vực cung ứng các thiết bị y tế tại Việt 

Nam. Là thành viên đồng thành lập Liên chi hội Nhựa Y Tế – Hội Thiết bị Y tế Việt Nam, Dược 

Cửu Long sẽ tiếp tục phát huy vai trò của một doanh nghiệp uy tín vì mục tiêu bảo vệ và 

nâng cao sức khỏe của cộng đồng theo đúng như định hướng từ công ty FIT mẹ, thúc đẩy 

ngành y tế Việt Nam phát triển theo hướng bền vững, góp phần vào sự ổn định và phát 

triển chung của cả đất nước. 

 

  

 

 FIT Beverage triển khai chương trình “Phát tài phát 

lộc cùng Đảnh Thạnh và Vikoda” 

Chương trình khuyến mãi đặc biệt của FIT Beverage “Phát tài phát lộc cùng Đảnh 

Thạnh và Vikoda” sẽ mang đến cho các khách hàng nhiều cơ hội để sở hữu những 

phần quà hấp dẫn và có giá trị. 

Mùa Tết đang ngày càng đến gần, nhà nhà cầu mong may mắn, tài lộc để có một năm 

mới sung túc, thịnh vượng. Thấu hiểu điều này, nhân dịp Tết đến xuân về, FIT Beverage đã 

triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt mang thông điệp “Phát tài phát lộc cùng 

Đảnh Thạnh và Vikoda” với mong muốn được gửi lời chúc tài lộc cũng như lời tri ân đến 

khách hàng và người tiêu dùng các sản phẩm Đảnh Thạnh và Vikoda có một năm mới 

nhiều tài lộc, vạn sự như ý. 
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Mang ý niệm tài, lộc song hành cho một năm mới phát đạt, FIT Beverage cũng đã thay áo 

mới cho các sản phẩm Đảnh Thạnh và Vikoda với thiết kế thùng xuân dành riêng cho mùa 

Tết, đi kèm theo đó là các chương trình khuyến mãi đặc biệt cho các đại lý và các nhà 

phân phối trên địa bàn cả nước như mua hàng tích lũy, trưng bày sản phẩm với nhiều mức 

quà tặng hấp dẫn là vàng SJC cùng những phần quà giá trị khác. Chương trình kéo dài từ 

đầu tháng 12/2018 đến hết tháng 02/2019 và áp dụng cho các sản phẩm đóng chai như 

nước khoáng Vikoda 500ml, Đảnh Thạnh khoáng chanh, Đảnh Thạnh khoáng ga và các 

sản phẩm lon Đảnh Thạnh như cam, chanh, cola và sá xị. 

Nước giải khát là một trong những mặt hàng tiêu dùng vượt trội nhất mùa Tết. Đáng chú ý 

là trong những năm gần đây, các dòng sản phẩm tự nhiên, có lợi cho sức khỏe ngày càng 

thu hút sự quan tâm của nhiều người dân. Triển khai chương trình khuyến mãi đúng dịp 

mua sắm nhộn nhịp nhất cuối năm, FIT Beverage mong muốn mang đến cho người tiêu 

dùng một mùa Tết an lành với các sản phẩm nước uống đóng chai và nước uống đóng 

lon chất lượng, tốt cho sức khỏe. 

Là một trong những ngành hàng mũi nhọn, được đặt trọng tâm trong chiến lược đầu tư 

của công ty FIT mẹ với sứ mệnh vì sức khỏe của người Việt, FIT Beverage luôn nỗ lực nâng 

cao năng lực sản xuất, mở rộng lợi thế cạnh tranh để mang lại lợi ích cho người sử dụng 

và chinh phục thị trường nước uống Việt Nam. Thông qua chương trình “Phát tài phát lộc 

cùng Đành Thạnh và Vikoda”, FIT Beverage kỳ vọng đây sẽ là cơ hội để các thương hiệu, 

sản phẩm nước giải khát của FIT Beverage tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng, qua đó 

giúp FIT Beverage tạo được đột phá về số lượng tiêu thụ và doanh thu của nhãn hàng dịp 

cuối năm, thực hiện hóa mục tiêu tiến gần với vị trí top doanh nghiệp dẫn đầu trong phân 

khúc nước giải khát có nguồn gốc tự nhiên, tốt cho sức khỏe. 

 

 

 

 

Nước khoáng nổi tiếng của Việt Nam hỗ trợ tiêu hoá 

Nước khoáng từ lâu đã được người Nhật rất ưa chuộng sử dụng trong việc chữa bệnh. 

Họ sử dụng nước khoáng để uống, tắm, ngâm mình hay thậm chí nấu ăn. Vì trong 

nước khoáng thiên nhiên có những khoáng chất tốt giúp phòng ngừa và chữa nhiều 

bệnh tật. Thật may mắn, Việt Nam cũng có 1 nguồn nước khoáng như vậy. 

Nước khoáng thiên nhiên Vikoda hỗ trợ rất tốt cho tiêu hóa 

Từ xa xưa, người dân thuộc xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa đã truyền tai 

nhau nguồn nước khoáng quý với tên gọi Đảnh Thạnh và hiện nay đã đổi tên thành nước 
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khoáng thiên nhiên Vikoda giúp chữa nhiều bệnh đặc biệt là những bệnh tiêu hóa. Thấy 

vậy, các nhà khoa học đã vào cuộc nghiên cứu để lý giải hiện tượng này. 

Các nhà khoa học đã bắt đầu nghiên cứu về tác dụng của nước khoáng thiên nhiên đối 

với các bệnh nhân mắc bệnh đường ruột, trong đó một nhóm bệnh nhân sử dụng nước 

khoáng thiên nhiên Vikoda hàng ngày và một nhóm không sử dụng. 

Sau một thời gian ngắn, hầu hết bệnh nhân trong nhóm có sử dụng nước khoáng thiên 

nhiên Vikoda qua theo dõi đều có dấu hiệu tiến bộ rõ rệt về tiêu hóa. Bệnh nhân ăn ngon 

miệng hơn, đỡ táo bón hoặc hết đi tiêu chảy, đỡ đắng, đỡ khô miệng. Trong đó bệnh nhân 

Trần Thị C bị sốt rét, viêm gan mãn, gan nhỏ, bệnh nhân hay bị táo bón, hoặc tiêu chảy, 

đau bụng, sôi bụng, ăn rất kém thường xuyên phải uống Ganidan. Từ khi uống nước 

khoáng Đảnh Thạnh, bà C đã tiêu hóa tốt, hoàn toàn không phải dùng đến Ganidan nữa. 

Bệnh nhân Nguyễn Thị T viêm đại tràng đã 12 năm nay, đã điều trị nhiều thứ thuốc song 

tác dụng rất hạn chế, nay bệnh nhân uống nước khoáng, tiêu hóa tốt, không phải dùng 

các loại thuốc khác. 

Qua các thí nghiệm phân tích thành phần trong nước, các nhà khoa học đã phát hiện ra 

trong thành phần của nước khoáng thiên nhiên Vikoda chứa Bicarbonat, Canxi và Kali có 

tác dụng gây tê và giảm đau viêm mạc dạ dày đồng thời chống lên men, đầy hơi, hỗ trợ 

tối đa cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Ngoài ra, nước khoáng thiên nhiên Vikoda có thành 

phần Clorua dù sử dụng dưới dạng tắm hay uống đều có tác dụng tốt đến tuần hoàn 

ngoại vi, tăng bài tiết nước bọt và dịch vị, kích thích nhu động ruột, tăng bài tiết Ure. Điểm 

ưu thế vượt trội của nước khoáng thiên nhiên Vikoda là chất Flo thấp 1.8mg/Lít hoàn toàn 

an tâm khi uống lâu dài vì nước an toàn, không gây ra những biến chứng cho cả làn da 

lẫn nhu động ruột. 

Với hàm lượng Axít Metasilisic (H2SiO3) dưới dạng không phân li, nước khoáng thiên nhiên 

Vikoda còn có tác dụng mạnh với hệ thần kinh, tê thấp, phụ khoa, bệnh do chấn thương. 

Vì vậy, “người bạn” này đã cùng với những con người miền Trung trải qua gần 30 năm, 

cùng nhau khỏe mạnh. 

Nước khoáng thiên nhiên Vikoda – An tâm về sức khỏe 

Xây dựng từ năm 1990 với tiền đề là Xí nghiệp Nước khoáng Diên Khánh, đóng chai ngay 

tại nguồn ở nhiệt độ vòi 720C với một quy trình khép kín tại xã Diên Tân (huyện Diên Khánh, 

tỉnh Khánh Hòa), gần 30 năm xây dựng và phát triển, nước khoáng thiên nhiên Vikoda trở 

thành người bạn tâm giao của mỗi người dân nơi đây. Đặc biệt, nguồn nước khoáng thiên 

nhiên này có lợi thế hơn so với các địa điểm khác do nằm giữa thảm bùn khoáng nguyên 

sinh rộng hơn 30ha, được khai thác và đóng chai ngay tại nguồn ở độ sâu 220m trong lòng 

đất, được Bộ Y tế chứng nhận là sản phẩm tốt và an toàn cho người sử dụng. 



 

 

Từng chai nước khoáng thiên nhiên Vikoda được đóng ngay tại nguồn đảm bảo giữ vẹn 

nguyên vị ngọt mát từ khoáng chất thiên nhiên. Nếu nước khoáng đảm bảo sức khỏe có 

vi lượng silica và độ kiềm pH càng cao (trên 7.0) thì nguy cơ mắc các bệnh càng thấp thì 

nước khoáng thiên nhiên Vikoda có chất khoáng vi lượng silica cao và độ pH lên tới 8.5 

hoàn toàn yên tâm để sử dụng. 

Sự thực đằng sau câu chuyện những giọt nước khoáng thiên nhiên Vikoda 

Nước khoáng thiên nhiên Vikoda được hình thành từ những giọt mưa lắng đọng trên đỉnh 

Hòn Chuông (Khánh Hòa) thấm dần vào đất và trải qua hàng trăm năm để hình thành 

mạch nước ngầm nhờ những vết nứt gãy của địa chất. Cứ xuống sâu 33m thì nhiệt độ 

trong lòng đất lại tăng 1 độ C làm cho cuộc phiêu lưu của những giọt nước càng trở nên 

cam go hơn khi tầng địa nhiệt đang bị đốt nóng dần lên. Nguồn nước xuyên qua các 

mạch đá và hòa tan những khoáng chất quý, có lợi cho sức khỏe con người. Mỗi giọt 

nước đều phải trải qua cuộc hành trình thiên nhiên đầy gian truân và thử thách, kéo dài 

hơn 100 năm, vượt qua hơn 220m sâu trong lòng đất. 

Vì thế, không phải ngẫu nhiên mà nguồn nước khoáng thiên nhiên tại vùng đất Khánh Hòa 

được nhiều nhà đầu tư chọn là nơi khai thác vì trong nước có nhiều khoáng chất quý giá 

tốt cho sức khỏe con người. Không chỉ cung cấp đủ các loại khoáng chất, nguồn nước ở 

đây còn được xem như “bảo bối” của mỗi người dân nơi đây khi mỗi giọt nước đều có tác 

dụng như một loại thuốc tự nhiên hỗ trợ phòng ngừa và chữa bệnh. 

Từ tháng 10/2018 này, nước khoáng thiên nhiên Vikoda ra mắt sản phẩm với bao bì hoàn 

toàn mới, tiện dụng và thân thiện hơn với môi trường. 

Theo 24h.com.vn 



 

 

 

 

Nootripam 800 – Hỗ trợ điều trị hiệu quả suy 

giảm nhận thức 

Được công nhận tương đương sinh học với Nootropil 800, Nootripam 800 của CTCP 

Dược phẩm Cửu Long có hiệu quả trong việc điều trị các chứng suy giảm nhận thức 

nhẹ như suy giảm trí nhớ, chóng mặt, kém tập trung hoặc thiếu tỉnh táo. 

Nootripam 800 là sản phẩm của CTCP Dược phẩm Cửu Long với thành phần chính là 

Piracetam 800mg dạng viên nén, được dùng để điều trị các chứng suy giảm nhận thức 

như chứng khó đọc ở trẻ em; các chứng suy giảm trí nhớ, chóng mặt, kém tập trung, hoặc 

thiếu tỉnh táo, thay đổi khí sắc, rối loạn hành vi, kém chú ý đến bản thân, sa sút trí tuệ do 

nhồi máu não nhiều ổ ở người cao tuổi.  

 

Mẫu mã sản phẩm Nootripam 800 của Dược Cửu Long 

Bên cạnh đó, Nootripam 800 còn được dùng bổ trợ trong điều trị rung giật cơ có nguồn 

gốc vỏ não, đột quỵ thiếu máu cục bộ cấp, bệnh thiếu máu hồng cầu liềm, chứng chóng 

mặt và chứng nghiện rượu. 

Theo tổng phân tích 19 nghiên cứu ngẫu nhiên, mù đôi, đối chứng giả với giả dược từ năm 

1972 đến năm 2001 trên các đối tượng suy giảm nhận thức hoặc sa sút trí tuệ ở bệnh nhân 

từ 44 – 84 tuổi (số lượng bệnh nhân tham gia nghiên cứu n=1,418) với liều sử dụng Piracetam 

– thành phần chính của Nootripam 800 từ 2,4 – 8g/ngày trong 6 – 52 tuần, có 64% tỷ lệ bệnh 

nhân sử dụng piracetam và 34 % sử dụng giả dược cải thiện tình trạng bệnh. Sự khác biệt 

về việc cải thiện hiệu quả điều trị là khác nhau có ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm nghiên 

cứu (p< 0.001). 
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Vừa qua, Nootripam 800 được công nhận là thuốc tương đương sinh học so với thuốc biệt 

dược gốc Nootropil 800 theo quyết định số 1471/QĐ-BYT của Bộ Y Tế. Đây chính là kết quả 

của sự nỗ lực trong việc không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm của Ban Lãnh đạo 

và toàn thể CBNV Dược Cửu Long, giúp Dược Cửu Long từng bước nâng cao vị thế và 

thương hiệu của mình trên thị trường dược phẩm Việt Nam, đồng thời là bước đệm thúc 

đẩy sự phát triển của sản phẩm Nootripam 800 đến các bệnh viện lớn trên địa bàn cả 

nước. 

 

Từ khi trở thành công ty con thuộc Tập đoàn FIT, nhận được sự đầu tư và hoạch định chiến 

lược từ công ty FIT mẹ, Dược Cửu Long đã có những bước tiến lớn trong việc nâng cao 

chất lượng sản phẩm cũng như thay đổi mẫu mã hiện đại hơn, phù hợp hơn với nhu cầu 

của người tiêu dùng hiện nay. Trong thời gian tới, Dược Cửu Long sẽ tiếp tục tập trung tối 

ưu năng lực sản xuất, nghiên cứu các sản phẩm mới với chất lượng ngày càng cải thiện 

để phục vụ cho nhu cầu điều trị, hoàn thiện sứ mệnh kết nối và cải thiện cuộc sống của 

cộng đồng người Việt thông qua những giải pháp sức khỏe tối ưu, được đánh giá cao bởi 

nhân viên, bệnh nhân và đối tác của công ty. 

 



 

 

 

 

Bàn chải đánh răng Dr.Kool cá ngựa cá tính: Giải 

pháp chăm sóc răng miệng hiệu quả cho bé 

Bàn chải đánh răng Dr.Kool cá ngựa được sản xuất theo quy trình công nghệ hiện 

đại giúp kháng khuẩn, chải sạch sâu, chăm sóc sức khỏe răng miệng hiệu quả và 

an toàn cho bé yêu của bạn. 

 

Bất kỳ người mẹ nào cũng đều mong muốn bé yêu của mình có một hàm răng chắc 

khỏe và nụ cười tươi tắn. Vì thế, ngoài việc chăm sóc răng miệng đúng cách trong những 

năm đầu đời thì việc lựa chọn bàn chải đánh răng phù hợp cho bé cũng là điều vô cùng 

quan trọng. 

Bàn chải đánh răng Dr.Kool cá ngựa đến từ CTCP FIT Cosmetics được sản xuất theo quy 

trình công nghệ hiện đại, giúp kháng khuẩn, chải sạch sâu và là một trong những lựa 

chọn hoàn hảo để chăm sóc sức khỏe răng miệng hiệu quả cho bé yêu của bạn. Với 

chất liệu lông bàn chải siêu mềm, bàn chải đánh răng Dr.Kool cá ngựa giúp len lỏi sâu 

và nhẹ nhàng vào từng kẽ răng, giúp bé làm sạch các kẽ răng, nướu một cách nhẹ 

nhàng, đồng thời dễ dàng đánh tan các mảng bám và vi khuẩn gây sâu răng, mang 

đến cho bé hàm răng sạch và khỏe mạnh. Đầu bàn chải được thiết kế với cấu trúc nhỏ, 

gọn nhẹ giúp ôm sát và dễ dàng len lỏi vào mọi ngóc ngách trong khoang miệng, không 

làm ảnh hưởng đến phần nướu nhạy cảm của trẻ mà vẫn làm sạch bề mặt răng một 

cách dễ dàng. 
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Đặc biệt, bàn chải đánh răng Dr.Kool cá ngựa có hình thù cá tính, ngộ nghĩnh với nhiều 

màu sắc bắt mắt cho mẹ tha hồ lựa chọn, giúp bé có nhiều hứng thú trong việc rèn thói 

quen chủ động đánh răng hàng ngày mà không cần sự trợ giúp của mẹ. Bên cạnh đó, 

bàn chải Dr.Kool cá ngựa còn được thiết kế với tay cầm chắc chắn không để trượt khỏi 

bàn tay, giúp bé thao tác dễ dàng hơn khi vệ sinh răng miệng. Sản phẩm thích hợp sử 

dụng cho bé từ 3 tuổi trở lên. 

Bên cạnh sản phẩm bàn chải đánh răng Dr.Kool cá ngựa, Dr.Kool còn được biết đến với 

nhiều dòng bàn chải đa dạng khác được các mẹ tin tưởng và lựa chọn như bàn chải Dr. 

Kool Panda Clean, bàn chải Dr. Kool Panda Pro Gold, Pro Silver…, mang đến giải pháp 

an toàn và hiệu quả giúp bảo vệ sức khỏe răng miệng cho trẻ em, đưa Dr.Kool và các 

sản phẩm khác nói chung của FIT Cosmetics trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy 

trong cuộc sống của mọi gia đình Việt. Đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường, FIT 

Cosmetics sẽ tập trung mang đến cho người tiêu dùng nhiều sản phẩm và dịch vụ có giá 

trị ưu việt hơn nữa, giúp FIT Cosmetics hoàn thiện sứ mệnh kết nối và nâng cao đời sống 

của người Việt theo đúng như định hướng mà Tập đoàn FIT – công ty mẹ đã định hướng. 

 

 

Bình xịt côn trùng Rocket – Bảo vệ an toàn sức 

khỏe cho cả gia đình 

Bình xịt côn trùng Rocket diệt hiệu quả 6 loại côn trùng gây hại, mang đến cho bạn 

và gia đình không gian thông thoáng. Đặc biệt, sản phẩm được Bộ Y Tế chứng nhận 

diệt 100% muỗi Aedes truyền virus Zika, giúp bảo vệ an toàn sức khỏe cho cả gia 

đình. 

Hiện nay, khí hậu Việt Nam thay đổi thất thường, tạo điều kiện cho côn trùng phát triển, 

do đó người dân cần tích cực phòng tránh để bảo vệ sức khỏe của cả gia đình. 

Bình xịt côn trùng Rocket là một trong số các sản phẩm nổi trội về diệt trừ côn trùng an 

toàn tại việt Nam bởi tính hiệu quả và thân thiện với con người. Là sản phẩm thuộc CTCP 

FIT Cosmetics, bình xịt côn trùng Rocket có khả năng tiêu diệt hiệu quả 6 loại côn trùng 

gây hại, bao gồm các loại côn trùng bay và côn trùng bò như muỗi, gián, kiến, ruồi, nhện, 

bọ chét và các loại côn trùng khác, gạt bỏ mọi nỗi lo về các chứng bệnh do côn trùng 

gây ra. Đặc biệt, sản phẩm được Bộ Y Tế chứng nhận diệt 100% muỗi Aedes truyền virus 

Zika, giúp bảo vệ an toàn sức khỏe cho cả gia đình. 
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Bình xịt côn trùng Rocket: Không Mùi và Hương Chanh 

Bình xịt côn trùng Rocket bao gồm 2 loại: không mùi và hương chanh, giúp người sử dụng 

dễ dàng lựa chọn, mang đến cho gia đình không gian thoáng đãng, vắng bóng côn 

trùng gây hại. Với thiết kế nhỏ gọn, sản phẩm vô cùng tiện lợi trong việc di chuyển vào 

các ngóc ngách và các góc khuất – nơi trú ngụ ưa thích của các con côn trùng như 

gầm giường, góc tủ, bàn làm việc, bếp …, giúp loại bỏ các loại côn trùng xung quanh 

ngôi nhà một cách triệt để. 

Tiếp tục sứ mệnh kết nối và nâng cao sức khỏe của người Việt, FIT Cosmetics đã liên tục 

cho ra mắt các sản phẩm có chất lượng và có giá trị ưu việt, được người tiêu dùng tin 

tưởng và lựa chọn sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Trong thời gian tới, FIT Cosmetics 

sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa để đáp ứng kì vọng ngày càng cao của thị trường, đưa FIT 

Cosmetics tiến gần tới mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp top đầu trong 

lĩnh vực chăm sóc gia đình và chăm sóc cá nhân tại Việt Nam như công ty FIT mẹ đã định 

hướng. 

 

 

 

Trái cây đóng lon Westfood – Từng bước chinh phục thị 

trường thế giới 

Được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, nguồn nguyên liệu đạt chuẩn, 
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các sản phẩm trái cây đóng lon của Westfood đã chinh phục được nhiều thị trường 

khó tính như: Châu Âu, Châu Mỹ, Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc… 

Việt Nam là một trong những quốc gia nằm trong vành đai khí hậu nhiệt đới, rất thuận lợi 

cho việc phát triển đa dạng các loại trái cây, và có tiềm năng lớn trong việc mở rộng xuất 

khẩu sang các nước nằm trong vùng khí hậu ôn đới, đây là một lợi thế lớn của các doanh 

nghiệp Việt Nam, trong đó có Westfood. 

Ra đời từ năm 1992, CTCP chế biến thực phẩm xuất khẩu Miền Tây (Westfood) là một trong 

những doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng trái cây 

đóng lon ra thế giới, có thể kể đến như dứa, đu đủ, xoài, trái cây hỗn hợp… Với lợi thế nằm 

ở Đồng Bằng sông Cửu Long là nơi sản sinh ra nhiều loại trái cây miền nhiệt đới, cùng với 

việc tự chủ về nguồn nguyên liệu đầu vào nên toàn bộ sản phẩm của Westfood luôn được 

đảm bảo với chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vào các thị trường khó tính, đòi hỏi 

các tiêu chuẩn chặt chẽ. 

 

Vùng nguyên liệu dứa của Westfood 

Đặc biệt, với sự đầu tư từ công ty mẹ là Tập đoàn FIT, Westfood hiện đang sở hữu 2 dây 

chuyền đóng lon thanh trùng theo công nghệ sản xuất tiêu chuẩn Châu Âu và nhiều trang, 

thiết bị hiện đại khác. Chính vì vậy, các sản phẩm trái cây đóng lon của Westfood đã đạt 

những yêu cầu khắt khe về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất 

và đã chinh phục được nhiều thị trường đòi hỏi những yêu cầu khắt khe như: Châu Âu, 

Châu Mỹ, Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc… 



 

 

Một số sản phẩm trái cây đóng lon của Westfood 

Với ưu điểm nguyên liệu đầu vào được kiểm soát, quy trình chế biến hiện đại, đảm bảo an 

toàn vệ sinh, giữ nguyên độ tươi ngon của rau quả tươi, tối giản hóa việc chế biến cho 

người tiêu dùng, trong thời gian tới, Westfood sẽ nỗ lực hơn nữa để nâng cao chất lượng 

sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường, đưa Westfood hướng tới 

mục tiêu trở thành công ty sản xuất và xuất khẩu trái cây lớn nhất Việt Nam, đạt tiêu chuẩn 

Quốc tế, là hình mẫu xây dựng hình ảnh tin cậy của sản phẩm Nông nghiệp Việt Nam trên 

thị trường Quốc tế. 

 

 

 

 DCL: Panalgan tài trợ Hội nghị Dược phẩm tại 

Đắk Lắk 

Ngày 01/12/2018 vừa qua, nhãn hàng Panalgan của CTCP Dược phẩm Cửu Long đã 

tham gia tài trợ Hội nghị Dược phẩm được tổ chức tại thành phố Buôn Mê Thuột, Đắk 

Lắk. 

Nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành dược phẩm nói chung, đồng thời tạo cơ hội gắn 

kết các thương hiệu dược phẩm vì sức khỏe đến với người tiêu dùng, ngày 01/12/2018 vừa 

qua, Hội nghị Dược phẩm đã được tổ chức tại thành phố Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk và thu 

hút gần 900 người tham gia. 

Tham dự Hội nghị, bên cạnh việc trở thành Nhà tài trợ Vàng cho chương trình, nhãn hàng 

Panalgan đến từ CTCP Dược phẩm Cửu Long đã tư vấn cho các khách hàng tham dự hội 
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nghị các kiến thức về việc chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa và điều trị các chứng bệnh 

thường gặp trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là các chứng bệnh như đau nhức, sốt và 

cảm cúm. 

 

Thương hiệu Panalgan là một trong những dòng sản phẩm phẩm mũi nhọn của CTCP Dược 

phẩm Cửu Long, có tác dụng giảm đau, hạ sốt, điều trị các chứng đau nhức (trong các 

trường hợp cơ khớp đau do chấn thương, thấp khớp, viêm thần kinh như đau cơ, đau nhức 

cơ quan vận động…) và cảm cúm. Được sản xuất trên dây chuyền hiện đại nhập khẩu từ 

Canada và Hàn Quốc, chất lượng nguyên liệu theo chuẩn dược điển Mỹ (USP: United States 

Pharmacopoeia), bao bì hiện đại, thân thiện với người sử dụng, Panalgan đã sớm trở thành 

dòng thuốc thân quen với người tiêu dùng, các nhà thuốc và các bệnh viện lớn trên các 

tỉnh thành của Việt Nam. 

Thông qua Hội nghị dược phẩm được tổ chức tại Đắk Lắk, nhãn hàng Panalgan đến từ 

Dược Cửu Long mong muốn được đóng góp công sức trong việc bảo vệ, chăm sóc và 

nâng cao sức khỏe của người Việt trong cuộc sống hàng ngày, từ đó góp phần xây dựng 

một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. 

Với vai trò của một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, trong thời 

gian qua, Dược Cửu Long đã tích cực tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng như phát 

thuốc và tặng quà cho bà con vùng nghèo, tài trợ cho hội nghị khoa học công nghệ, hội 

nghị đột quỵ… Tiếp tục phát huy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, trong thời gian tới, 

bên cạnh mục tiêu trở thành doanh nghiệp dược uy tín được đánh giá cao nhất bởi các 

bệnh nhân, nhân viên và đối tác với sứ mệnh kết nối và cải thiện cuộc sống của cộng đồng 

thông qua những giải pháp sức khỏe tối ưu, Dược Cửu Long sẽ tiếp tục tham gia nhiều 

chương trình có ý nghĩa hơn nữa, thực hiện hóa cam kết phát triển bền vững và vì xã hội 

như công ty FIT mẹ đã định hướng. 



 

 

 

 

 FIT tiếp tục phát tặng 850 suất cơm từ thiện tại 

viện K và viện Châm cứu Trung ương, HN 

Ngày 11/12/2018 vừa qua, nối tiếp chuyến hành trình san sẻ yêu thương với bệnh nhân 

nghèo, FIT và nhóm thiện nguyện Hoa Chùm Ngây đã tiếp tục trao tặng 850 suất cơm 

từ thiện tại viện K và viện Châm cứu Trung ương, Hà Nội. 

Viện K và viện Châm cứu Trung ương là hai trong số những bệnh viện lớn nhất cả nước, đón 

nhận và chữa trị cho hàng ngàn bệnh nhân ở khắp mọi miền. Tại đây, không ít bệnh nhân 

nghèo có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo và chi phí điều 

trị tốn kém tại bệnh viện, nhiều gia đình phải tiết kiệm hết sức để trang trải viện phí cho người 

thân. Phát huy truyền thống thiện nguyện tại FIT, ngày 11/12/2018 vừa qua, FIT cùng nhóm 

thiện nguyện Hoa Chùm Ngây tiếp tục phối hợp tổ chức chương trình phát tặng 850 suất 

cơm miễn phí tại hai bệnh viện này. 

 

Dần trở thành thói quen, cứ đến thời điểm FIT và nhóm Hoa Chùm Ngây tổ chức phát cơm 

từ thiện, nhiều bệnh nhân và người nhà đã có mặt đúng địa điểm bố trí của bệnh viện để 

nhận những suất ăn nóng hổi. Đón nhận những suất cơm từ thiện được đóng gói cẩn thận, 

chu đáo, nhiều bệnh nhân bày tỏ họ cảm thấy vô cùng ấm lòng bởi sự sẻ chia, quan tâm 

của các cán bộ nhân viên Tập đoàn FIT và nhóm Hoa Chùm Ngây. Cầm hai suất cơm trên 

tay, bà Hoàng Thị Châu (huyện Nam Đàn, Nghệ An) tâm sự: “Con trai tôi vào nằm viện đã 

hơn 1 thángnay rồi, chi phí điều trị tốn kém, trong khi gia đình tôi khó khăn. Hơn 10 lần tôi 
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phải đưa cháu ra Hà Nội điều trị bệnh bằng hóa chất, xạ trị nên sức khỏe của cháu ngày 

càng yếu đi, ăn uống cũng không được mấy. Được mọi người phát cơm ngon thế này cho 

con tôi mừng lắm vì đỡ được một bữa cơm là đỡ một khoản chi tiêu đắt đỏ ở bệnh viện”. 

Không chỉ là những suất ăn, sự đồng cảm, chia sẻ ấy còn là liều thuốc tinh thần giúp các 

bệnh nhân có thêm sức mạnh chiến thắng bệnh tật hiểm nghèo. 

Thực hiện cam kết vì trách nhiệm cộng đồng và xã hội, trong năm vừa qua, FIT đã thường 

xuyên tổ chức nhiều hoạt động từ thiện như khám chữa bệnh và tặng quà, phát thuốc miễn 

phí cho bà con các tỉnh vùng sâu vùng xa, tặng quà cho người nghèo, thăm hỏi và tặng 

quà cho người già và trẻ tàn tật, quyên góp hỗ trợ chi phí cho các hoàn cảnh khó khăn; 

hiến máu nhân đạo… Trong thời gian tới, FIT sẽ tiếp tục duy trì hoạt động phát cơm từ thiện 

và thực hiện nhiều chương trình có ý nghĩa với quy mô lớn hơn, chung tay sẻ chia với những 

mảnh đời còn khó khăn, góp phần lan tỏa những giá trị tinh thần, nhân văn quý báu và xây 

dựng một cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn. 

 

 

 

 

  



 

 

 

Bản tin IR không nằm ngoài mục đích giúp Cổ đông, Khách hàng, Báo chí, CBCNV và các 

bên quan tâm khác có cái nhìn toàn cảnh, từ đó, đưa ra những đánh giá đúng đắn về giá 

trị F.I.T. 

 

Bên cạnh đó, Bản tin IR cũng thể hiện tính công khai, minh bạch, tôn trọng của F.I.T với các 

bên liên quan đảm bảo các mối quan hệ giữa F.I.T và các bên liên quan hiệu quả, bền 

vững, đa chiều. 

 

Phụ trách bản tin: Lê Khánh Huyền 

Phòng Truyền thông Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T 
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