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Συνέχεια της επικοινωνίας µας από Ιούλιο 2010 αναφορικά µε 
δηµοσίευµά σας για Pharmaton Vitamigen 
 
 
Αγαπητή κυρία Τσιγαρίδου, 
 
Ανταποκρινόµενοι σε δηµοσίευµα που αναρτήσατε στην ιστοσελίδα σας 
τον Ιούλιο 2010, αναφορικά µε το συµπλήρωµα διατροφής της εταιρείας 
µας, Pharmaton Vitamigen, το οποίο αναφέρετε πως περιέχει λεκιθίνη από 
µεταλλαγµένη σόγια, σας είχαµε αποστείλει σχετική επιστολή, την 5η 
Αυγούστου 2010, µε την οποία σας γνωστοποιούσαµε ότι στο συγκεκριµένο 
προϊόν µας, η λεκιθίνη που περιέχεται δεν είναι αναγκαστικά προέλευσης 
GMO (από γενετικά τροποποιηµένο οργανισµό). 
 
Παράλληλα σας είχαµε πληροφορήσει, ότι σε κάθε περίπτωση, είχαµε 
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε η προµήθεια της λεκιθίνης να 
γίνεται από προµηθευτή που µπορεί να µας παρέχει την σχετική 
πιστοποίηση ότι δεν προέρχεται από γενετικά µεταλλαγµένη σόγια.  
 
Σε συνέχεια της εν λόγω αλληλογραφίας, θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε 
ότι τηρώντας στο ακέραιο τη δέσµευσή µας, έχουµε εξασφαλίσει την 
απαραίτητη πιστοποίηση για τη µη περιεκτικότητα GMO στις πρώτες ύλες 
του προϊόντος της σειράς Pharmaton, πιστοποίηση που είναι διαθέσιµη σε 
κάθε ενδιαφερόµενο. 
 
Ως εκ τούτου, ζητούµε να πληροφορήσετε τα µέλη και τους επισκέπτες της 
ιστοσελίδας σας για την εξέλιξη αυτή, δηµοσιοποιώντας την παρούσα 
επιστολή και αποσύροντας το σχετικό δηµοσίευµα, αναφορικά µε το προϊόν 
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της σειράς Pharmaton, από την ιστοσελίδα σας, από τη στιγµή που 
πιστοποιηµένα πλέον δεν περιέχει πρώτες ύλες µε GMO.  
 
Παράλληλα σας ζητούµε να συµπεριλάβετε το συµπλήρωµα διατροφής 
Pharmaton Vitamigen στην επικοινωνία σας µε τα µέλη σας και τους 
καταναλωτές, γενικότερα, αναφορικά µε τα προϊόντα που πιστοποιηµένα 
δεν περιέχουν GMO. 
 
Αναµένοντας την άµεση πληροφόρηση των µελών και επισκεπτών της 
ιστοσελίδας σας, θα θέλαµε να σας γνωστοποιήσουµε ότι βρισκόµαστε στη 
διάθεση σας για όποια περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση. 
 
 
Με εκτίµηση,    
 
Για την Boehringer Ingelheim Ελλάς Α.Ε. 
 
 
 
 
 
 
Μανώλης Μιτάκης 
Διευθυντής Τµήµατος Επικοινωνίας και Δηµοσίων Σχέσεων 
 
 
 
 


