
 
 
 
 
Croma Pharma GmbH expande o seu portfólio apresentando o 
pure HA 

Ácido hialurónico sem distracções 

(Leobendorf, 15 de julho) A Croma está sempre comprometida em expandir o seu 
portfólio para apoiar os seus clientes no seu trabalho diário. Pure HA é uma máscara 
de pele líquida altamente concentrada numa fórmula minimalista contendo 1,8% 
de ácido hialurónico para suavizar, hidratar e revitalizar a pele, ao mesmo tempo 
que aumenta a sua hidratação natural. 

Com o pure HA, a Croma concebeu um novo produto com ingredientes 
normalmente utilizados em práticas médicas e estéticas, trazendo a habitual alta 
qualidade farmacêutica do ácido hialurónico para os cuidados da pele. Puro e sem 
distracções. 
 
Com o Pure HA, desenvolvemos um produto para a pele à base de ácido 
Hialurónicoico que atende aos altos padrões dos nossos dispositivos médicos, 
complementa perfeitamente o nosso portfólio existente e enfatiza a afirmação da 
Croma como especialista no fabrico de ácido hialurónico" , comentou Andreas 
Prinz, CEO da Croma. 
 
Com uma textura sedosa e leve, adequada a todos os tipos de pele, a máscara de 
pele líquida, pure HA, é o complemento ideal à sua rotina de cuidados de pele, 
indispensável pela sua fórmula hidratante e suavizante que melhora a barreira 
cutânea e a elasticidade da pele. Produzido num recipiente de vidro esterilizado e 
altamente profissional, o pure HA traz uma abordagem farmacêutica aos cuidados 
da pele em casa - dos especialistas em ácido hialurónico. 

Sobre ácido hialurónico 
O ácido hialurónico tem muitos benefícios para a pele: Restaura a hidratação e a 
elasticidade da pele, revitaliza a epiderme, suaviza a pele e melhora o aspecto das 
linhas finas e rugas. 
 
Sobre a Croma-Pharma GmbH 
A Croma é uma empresa familiar austríaca especializada na produção industrial de 
seringas de ácido hialurónico e um dos maiores especialistas mundiais nesta área. A 
Croma oferece uma vasta gama de produtos de última geração desenvolvidos por 
especialistas em farmácia e dermatologia. 

Com pure HA, a Croma concebeu um novo produto que é normalmente utilizado em 
práticas médicas e estéticas em todo o mundo, trazendo agora, a habitual alta 



 
 
 
qualidade farmacêutica do ácido hialurónico, para os seus cuidados diários em sua 
casa. Puro e sem distracções. 
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