
 
 
 
A Croma estabelece uma nova parceria estratégica na China 

Croma-Pharma GmbH ("Croma"), fabricante de produtos médicos estéticos com sede na 
Áustria estabelece uma nova Joint Venture com a China National Biotech Group 
Company Ltd. ("CNBG") para comercializar o seu produto premium Hyaluronic Acid Filler 
Princess® VOLUME e vários produtos estéticos adicionais da Croma na China e Hong 
Kong. 

Leobendorf, em 15 de setembro de 2020 - a Ásia em geral e a China em particular 
representam os mercados de medicina estética com crescimento mais rápido em todo o 
mundo. A CNBG e a Croma entraram numa cooperação de longo alcance e a longo 
prazo, combinando os activos de cada parceiro numa empresa recentemente fundada 
(Joint Venture) para comercializar os produtos estéticos da Croma na China e em Hong 
Kong. Os detalhes financeiros não foram divulgados pelas partes.  

A cooperação entre a CNBG e a Croma terá muito provavelmente um grande impacto 
no mercado da medicina estética na China, que tinha registado um crescimento médio 
anual superior a 20% nos últimos anos. Isto causou uma procura crescente de produtos 
seguros e de alta qualidade. 

A Croma irá contribuir com os seus produtos, o Hyaluronic Acid Filler Princess® VOLUME 
actualmente aprovado e produtos Filler adicionais, bem como outros produtos de 
estética facial da sua gama, enquanto a CNBG irá fornecer a sua distribuição multicanal, 
conhecimentos de marketing e produtos sinérgicos, em particular o seu produto de 
toxina botulínica Heng Li®, fabricado pela filial da CNBG Lanzhou Biotechnique 
Development Co., Ltd. ("Lanzhou").  

A compania conjunta pretende tornar-se um fornecedor abrangente de produtos 
estéticos minimamente invasivos na China, fazendo uso efectivo da força de campo 
existente em Lanzhou. As vendas da Princess® VOLUME irão recomeçar muito em breve.  

Xiangrong Li, Vice-presidente da CNBG disse: "A CNBG, através da sua filial Lanzhou, tem 
sido muito bem sucedida durante anos com a sua toxina botulínica na China. A nossa 
procura de produtos HA Filler adequados chegou finalmente ao fim - a Croma é de facto 
o parceiro perfeito e o melhor ajuste possível para nós. Juntos estamos empenhados em 
moldar e conquistar o mercado chinês com todo o seu imenso potencial de 
crescimento".  

Andreas Prinz, CCO e co-proprietário da Croma: "A Croma incorpora mais de 40 anos de 
experiência em I&D de produtos viscoelásticos. As nossas linhas de produção totalmente 
automatizadas entregam 8 milhões de injectáveis pré-cheios por ano. Somos 
considerados por direito os principais peritos europeus em ácido hialurónico. Com a 
CNBG, encontrámos o parceiro perfeito para fundir os nossos pontos fortes e os nossos 
activos para entrar com sucesso no mercado chinês em rápido crescimento. O registo de 
pistas e a experiência da CNBG irão apoiar fortemente a Croma a prosperar de forma 
sustentável na Ásia". 

Sobre a Croma-Pharma GmbH - especialistas líderes em ácido hialurónico  

Croma-Pharma, uma empresa farmacêutica familiar sediada na Áustria é aclamada 
globalmente pela sua perícia em injectáveis viscoelásticos pré-cheios para oftalmologia, 



 
 
 
ortopedia e indicações estéticas. A produção anual de 8 milhões de seringas faz da 
Croma um dos maiores produtores de injectáveis de topo de gama em todo o mundo. O 
sucesso é baseado na investigação e desenvolvimento na sede da empresa na Áustria. 
Os proprietários seguem uma visão clara de tecnologias de alta qualidade e aproveitam 
corajosamente as oportunidades para a aquisição de empresas ou tecnologias 
complementares. A Croma emprega actualmente cerca de 500 pessoas e opera 12 
afiliadas na Europa, América do Norte, Brasil e Austrália. Através de parcerias de 
distribuição, os seus produtos são comercializados em mais de 70 países em todo o 
mundo. A Croma é uma empresa multi-premiada e celebrou o seu 40º aniversário em 
2016.     

Sobre a CNBG 

A CNBG é uma das maiores empresas biofarmacêuticas chinesas e é o maior produtor e 
fornecedor de vacinas e produtos derivados de plasma na China. Os principais 
segmentos de negócio da CNBG incluem vacinas humanas, produtos sanguíneos, 
estética médica, vacinas veterinárias, anticorpos e diagnósticos. Lanzhou é o único 
produtor de toxina botulínica na China.  Heng Li® é o líder do mercado de toxina 
botulínica no mercado chinês, com uma quota de mercado de 75%, ocupando o 
primeiro lugar no mercado nacional. 
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