
 
 
 
 
Croma-Pharma GmbH ("Croma”), austriacki producent preparatów dla medycyny 
estetycznej, zakłada nową spółkę Joint Venture z firmą China National Biotech 
Group Company Ltd. (“CNBG”). Spółka ma umożliwić wprowadzenie na rynek w 
Chinach i Hong Kongu produkt klasy premium Hyaluronic Acid Filler Princess® 
VOLUME a także dystrybucję innych towarów oferowanych przez firmę Croma.  
 
Leobendorf, 15 września 2020 - Azja ogólnie, ale w szczególności Chiny, to 
najszybciej rozwijające się rynki medycyny estetycznej na świecie. Firmy CNBG i 
Croma nawiązały długoterminową i szeroko zakrojoną współpracę, łącząc aktywa 
każdego z partnerów w nowo założonej spółce Joint Venture, aby dystrybuować w 
Chinach i Hong Kongu produkty medycyny estetycznej oferowane przez firmę 
Croma. Strony nie ujawniły szczegółów finansowych przedsięwzięcia.   

Współpraca pomiędzy CNBG i Croma będzie z pewnością miała duży wpływ na 
rynek medycyny estetycznej w Chinach, który w poprzednich latach notował średni 
roczny wzrost o ponad 20%. Tendencja ta powoduje rosnący popyt na bezpieczne 
produkty wysokiej jakości. 

Firma Croma wprowadzi na rynek produkty, takie jak zatwierdzony Hyaluronic Acid 
Filler Princess® VOLUME oraz inne wyroby z gamy Filler a także preparaty do 
pielęgnacji twarzy, a CNBG zapewni wiedzę marketingową w zakresie dystrybucji 
wielokanałowej oraz synergiczne produkty, w szczególności swoją toksynę 
botulinową o nazwie Heng Li®, produkowaną przez spółkę zależną CNBG - Lanzhou 
Biotechnique Development Co., Ltd. (zwaną “Lanzhou”).  

Wspólna firma dąży do osiągnięcia pozycji kompleksowego dostawcy praktycznie 
bezinwazyjnych produktów dla medycyny estetycznej w Chinach, skutecznie 
wykorzystując istniejącą siłę spółki Lanzhou. Sprzedaż Princess® VOLUME zostanie 
wkrótce wznowiona.   

Xiangrong Li, Viceprezes firmy CNBG powiedział: “CNBG, działając za 
pośrednictwem spółki zależnej Lanzhou, od wielu lat z powodzeniem sprzedaje swoją 
toksynę botulinową w Chinach. Nasze poszukiwania odpowiednich wypełniaczy na 
bazie kwasu hialuronowego wreszcie dobiegły końca - Croma naprawdę jest 
idealnym i najlepiej dopasowanym do nas partnerem. Wspólnie pragniemy 
kształtować i podbijać chiński rynek, który ma ogromny potencjał wzrostu".   

Andreas Prinz, CCO i Co-Owner firmy Croma: "Croma wykorzystuje ponad 40 lat 
doświadczenia w zakresie badań i rozwoju produktów wiskoelastycznych. Nasze w 
pełni zautomatyzowane linie produkcyjne dostarczają rocznie ponad 8 milionów 
gotowych, zamkniętych strzykawek z produktem. Słusznie uważa się nas za jednego z 
wiodących europejskich ekspertów w dziedzinie kwasu hialuronowego. CNBG to dla 
nas idealny partner, z którym możemy połączyć nasze mocne strony i aktywa, aby z 
powodzeniem wejść na szybko rozwijający się chiński rynek. Dotychczasowe 
osiągnięcia i doświadczenie firmy CNBG będą stanowiły mocne wsparcie dla 
zrównoważonej działalności Croma w Azji". 

 



 
 
 
 
O firmie Croma-Pharma GmbH - czołowi eksperci w zakresie kwasu hialuronowego 
Croma-Pharma, rodzinna firma farmaceutyczna z siedzibą w Austrii, cieszy się 
światowym uznaniem dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu w dziedzinie produkcji 
gotowych strzykawek wypełnionych wiskoelastycznymi preparatami dla okulistyki, 
ortopedii oraz  medycyny estetycznej. Roczna wydajność produkcji na poziomie 8 
milionów strzykawek zapewnia firmie Croma miejsce wśród głównych, światowych 
producentów wysokiej jakości preparatów do iniekcji. Swój sukces firma zawdzięcza 
działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej w siedzibie Croma w Austrii. 
Właściciele kierują się jasno określoną wizją dotyczącą wysokiej jakości technologii i 
odważnie korzystają z każdej możliwości przejęcia firm czy technologii 
uzupełniających ich działalność. Obecnie Croma zatrudnia około 500 osób i 
posiada 12 powiązanych podmiotów w Europie, Ameryce Północnej, Brazylii i 
Australii. Dzięki partnerstwom dystrybucyjnym firma sprzedaje swoje wyroby w ponad 
70 krajach na całym świecie. Croma jest wielokrotnie nagradzanym 
przedsiębiorstwem, które w 2016 roku obchodziło swoje 40-lecie. 
 
O firmie CNBG 
CNBG jest jednym z największych chińskich przedsiębiorstw biofarmaceutycznych 
oraz największym producentem i dostawcą szczepionek i produktów 
osoczopochodnych w Chinach. Wśród głównych segmentów działalności CNBG 
można wymienić szczepionki dla ludzi, produkty krwiopochodne, produkty dla 
medycyny estetycznej, szczepionki dla zwierząt, przeciwciała oraz diagnostykę. 
Lanzhou jest jedynym producentem toksyny botulinowej w Chinach. Z kolei Heng Li® 
to wiodąca na chińskim rynku toksyna botulinowa, której udział w rynku wynosi 75% i 
klasyfikuje się jako numer 1 na krajowym rynku.  
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