
 
  
  
 
 

 

 
A Croma-Pharma concluiu o processo descentralizado da sua 
toxina botulínica para o tratamento das linhas glabelares (testa)  
 
(Leobendorf, 25.01. 2022) A Croma-Pharma (Croma) anunciou hoje que foi 
concluído com sucesso o processo descentralizado para a sua toxina botulínica 
obter autorização de entrada no mercado europeu. Este importante passo é a base 
para completar o já abrangente portfólio da Croma. 
 
A submissão da toxina botulínica da Croma na Europa baseia-se nos dados de 3 
ensaios clinicos, aleatórios e controlados por placebo, de fase III, onde estiveram 
envolvidas um total de mais de 1000 pessoas na Europa e nos EUA. Seguem-se, 
agora, as fases nacionais para conceder a autorização de entrada no mercado 
em toda a Europa.  
 
 
Um marco para a Croma Pharma e para a indústria da medicina estética.  
Ao adicionar a sua própria toxina botulínica ao seu já amplo portfólio, a Croma eleva-se 
a um novo patamar dentro da medicina estética. 
Oferecendo já uma ampla gama de preenchimentos de AH, fios tensores de PDO, PRP 
e produtos para a pele, a toxina botulínica era a peça que faltava para competir com 
os líderes mundiais neste sector.  
 
“Temos o prazer de anunciar que a nossa toxina já realizou o processo descentralizado 
na Europa e continuará com o processo de autorização de mercado nos principais 
países europeus nos próximos meses. Com isto, poderemos agora completar o nosso 
portfólio para suprir todas as necessidades dos nossos clientes”, destaca o director 
administrativo Andreas Prinz.  
 
 
Parceria com a Hugel 
A Croma licenciou para a Europa o produto da Hugel Inc., uma empresa coreana 
de produção de toxinas, e criou uma joint-venture em 2018 com a Hugel, Inc. O seu 
objetivo era desenvolver e comercializar os produtos de preenchimento com ácido 
hialurónico da Croma, juntamente com o produto da toxina botulínica da Hugel nos 
EUA, Canadá, Austrália e Nova Zelândia.  
 
 
 
  



 
  
  
 
 

 

Sobre a Croma  
Fundada em 1976, a Croma-Pharma GmbH (Croma) é uma empresa austríaca 
familiar especializada na produção industrial de seringas de ácido hialurónico para 
as áreas da medicina estética, oftalmologia e ortopedia. A Croma gere, 
atualmente, 12 empresas de vendas internacionais e distribui os seus produtos em 
mais de 70 países. Dentro da sua rede global de vendas, a Croma concentra-se em 
produtos da sua própria marca para a medicina estética minimamente invasiva. 
Além de uma vasta gama de produtos de preenchimento de ácido hialurónico 
produzidos nas suas próprias instalações, a Croma comercializa fios PDO, um sistema 
de Plasma Rico em Plaquetas (PRP) e tecnologias de cuidados da pele de alta 
qualidade nos seus principais mercados estratégicos. 
 
 
 
Sobre a Hugel, Inc. 
Criada na Coreia do Sul em 2001, a Hugel é a líder global em estética médica, 
fornecendo a fórmula de toxina botulínica sob diferentes marcas tais como 
BOTULAX e LETYBO em numerosos países em todo o mundo. Dedicada a 
disponibilizar soluções estéticas médicas comprovadas e de alta qualidade que 
satisfaçam as necessidades dos consumidores e dos profissionais, a Hugel lidera o 
mercado coreano com a sua toxina botulínica. 
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