
 

Croma-Pharma anunță depunerea la autoritatea 
germană BfArM a cererii de obținere a licenței 
pentru toxina botulinică utilizată în tratarea liniilor 
glabelare (de încruntare) 
 
LEOBENDORF, Austria--(BUSINESS WIRE)-- Într-o declarație din data de 8 iulie, Croma-
Pharma GmbH (Croma) a anunțat depunerea de către companie la autoritatea germană 
BfArM a dosarului pentru obținerea licenței pentru produsul de toxină botulinică. Depunerea 
dosarului constituie următorul pas esențial către întregirea portofoliului estetic al Croma în 
Europa, care cuprinde deja o gamă completă de produse pentru umplerea ridurilor cu acid 
hialuronic, de fire de sutură, de plasmă îmbogățită cu trombocite și de produse pentru 
îngrijirea pielii.  

Croma a obținut licență pentru produs de la producătorul coreean de toxine Hugel Inc. pentru 
Europa și a înființat o societate mixtă în 2018 împreună cu Hugel, Inc., în vederea dezvoltării 
și comercializării produselor Croma pentru umplerea ridurilor cu acid hialuronic împreună cu 
produsul de toxină botulinică Hugel în SUA, Canada, Australia și Noua Zeelandă. 

Depunerea cererii la BfArM marchează prima etapă importantă în demersul Croma pentru o 
aprobare normativă la nivelul întregii Europe. 

„Suntem încântați să anunțăm că am depus în sfârșit cererea de acordare a licenței pentru 
toxina noastră și faptul că o companie europeană va lansa în curând o toxină botulinică ne 
face să fim fericiți și mândri. Combinația dintre oferta noastră actuală de produse și servicii și 
ultima «verigă lipsă» ne va stimula cu siguranță activitatea comercială și va avea un impact 
semnificativ nu numai asupra abordării noastre în materie de marketing și vânzări, dar cu 
siguranță și asupra culturii noastre corporative.”, a subliniat directorul general Andreas Prinz 
într-o primă declarație. 

Depunerea cererii de acordare a licenței pentru toxina botulinică a Croma în Europa se 
bazează pe 2 studii esențiale complete, aleatorii, de fază III, controlate cu placebo (BLESS I 
și II) care au implicat un număr de 917 subiecți din Europa și SUA. Un al treilea studiu 
important de confirmare pentru susținerea cererii de obținere a licenței în SUA (BLESS III) 
este în prezent în curs de desfășurare în zone din Europa și SUA, iar analiza intermediară a 
fost finalizată după încheierea controalelor medicale pentru toți cei 355 de pacienți în scopul 
îndeplinirii primului criteriu de evaluare. 

Despre Croma-Pharma GmbH 
Înființată în 1976, Croma-Pharma GmbH (Croma) este o companie de familie din Austria 
specializată în producția industrială de seringi cu acid hialuronic pentru domeniile esteticii 
medicale, oftalmologiei și ortopediei. Croma administrează în prezent 12 companii de 
vânzări internaționale și își distribuie produsele în peste 70 de țări. În cadrul rețelei 
internaționale de vânzări, Croma se axează, cu produsele sale de marcă, pe medicina 
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estetică minim invazivă. Pe lângă o gamă largă de produse de umplere a ridurilor cu acid 
hialuronic fabricate în propria unitate de producție, Croma comercializează, pe principalele 
sale piețe strategice, fire de suspensie din polidioxanonă pentru lifting, un sistem de plasmă 
îmbogățită cu trombocite (PRP) și o tehnologie personalizată de îngrijire a pieli. 
 

Despre Hugel, Inc:  
Înființată în Coreea în 2001, Hugel este un lider mondial în estetica medicală care furnizează 
formula de toxină botulinică BOTULAX/LETYBO, produsul de umplere a ridurilor cu acid 
hialuronic CHAEUM/DERMALAX și mărcile dematocosmetice WELLAGE/PR4. Dedicată 
oferirii de soluții estetice medicale de înaltă calitate, dovedite, care satisfac atât nevoile 
consumatorilor, cât și ale specialiștilor. Hugel este lider pe piața coreeană în ceea ce 
privește produsele de umplere a ridurilor cu toxină botulinică și cu acid hialuronic și își 
distribuie produsele în peste 40 de țări. Vizitați: www.hugel.co.kr 
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CROMA-PHARMA GmbH  
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Corporate Director Communications  
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