
 
 
 
 

Croma-Pharma GmbH powiększa swoje portfolio wprowadzając 
pure HA  

Czysty kwas hialuronowy 

(Leobendorf, 15 lipca) Croma rozbudowuje ofertę swoich produktów tak, aby jak 
najlepiej wspierać klientów w ich codziennej pracy. Croma stworzyła pure HA, 
wysoce skoncentrowaną płynną maskę, o minimalistycznej formule zawierającej 
1,8% kwasu hialuronowego, która wygładza, nawilża i rewitalizuje skórę, jednocześnie 
zwiększając jej naturalne nawilżenie. 

pure HA zawiera składniki stosowane w zabiegach w gabinetach medycznych i 
estetycznych. Tworząc pure HA, Croma oferuje maskę do pielęgnacji domowej, 
zawierającą najwyższej klasy składniki farmaceutyczne. 

"Tworząc pure HA na bazie kwasu hialuronowego, spełniającego najwyższe 
standardy naszych wyrobów medycznych, doskonale uzupełniający naszą 
dotychczasową ofertę, podkreślamy pozycję Cromy jako eksperta w dziedzinie 
kwasu hialuronowego”, powiedział Andreas Prinz, dyrektor zarządzający Croma. 
 

Dzięki jedwabistej, lekkiej konsystencji odpowiedniej dla wszystkich typów skóry, pure 
HA ma na celu zapewnić skórze uczucie odżywienia i nadać jej blask. Maska, 
zamknięta jest w sterylne opakowanie wykonane z  wysoko jakościowego szkła. pure 
HA, od ekspertów w dziedzinie kwasu hialuronowego, zapewnia pielęgnację 
domową na poziomie farmaceutycznym.  

O Kwasie Hialuronowym  
Kwas hialuronowy jest jednym z najważniejszych składników w dzisiejszej pielęgnacji. 
Rewitalizuje skórę i jednocześnie wzmacnia jej naturalne nawilżenie. Optymalizuje 
elastyczność skóry, wzmacnia barierę ochronną oraz minimalizuje widoczność 
drobnych linii i zmarszczek. 
 
 
O Croma-Pharma GmbH 
Austriacka, rodzinna firma Croma-Pharma GmbH (Croma) została założona 1976 
roku. Specjalizuje się w przemysłowej produkcji strzykawek z kwasem hialuronowym 
dla medycyny estetycznej, okulistyki i ortopedii. 
 
Obecnie Croma prowadzi 12 międzynarodowych firm handlowych i dystrybuuje 
swoje produkty w ponad 70 krajach. W ramach globalnej sieci sprzedaży, Croma 
koncentruje się na minimalnie inwazyjnej medycynie estetycznej, wykorzystując 
produkty własnej marki. Oprócz szerokiej gamy wypełniaczy HA, wyprodukowanych 



 
 
 
we własnej fabryce, Croma obecna jest na najbardziej strategicznych rynkach z 
takimi produktami jak liftingujące nici PDO, system Platelet Rich Plasma (PRP) oraz 
innowacyjne, zaawansowane technologicznie kosmetyki pielęgnacyjne 
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