
 

 

Hold bekymringsrynkerne væk med Azzalure: 

Botoxkonkurrent med langstidsvirkning lanceres i 
Danmark  
Næsten hver tredje dansker i alderen 36-55 år har bekymringsrynker i panden, som de ønsker 
at slippe af med. Kvinder tænker mest over det, men antallet af mænd, som tænker over det, er 
stærkt stigende. Det viser en undersøgelse fra Galderma, der med sit nye produkt Azzalure, 
udfordrer  det eneste Botox-præparat, der findes på markedet i dag.  
 
Mere end hver fjerde danske mand (27%) og næsten hver tredje danske kvinde (30%) har en 
bekymringsrynke i panden, som de ønsker at slippe af med. Dem, som det bekymrer mest, uanset køn, 
er dem, der er i alderen 23-35 år. Her oplever én ud af tre (33%) rynken som et problem. Dem, der er 
mest tilfredse med, hvordan de ser ud, er enten i alderen 15-22 år eller over 56 år. I disse grupper er 
kun omkring hver fjerde utilfreds med sit udseende vedrørende rynker i panden. Geografisk er 
utilfredsheden størst på Sjælland. 
Nu lancerer Galderma, der har næsten 30 års erfaring inden for behandling af hudsygdomme, 
produktet Azzalure, en konkurrent til Botox. Azzalure er et muskelrelaksantia, som holder 
bekymringsrynkerne væk længe. Resultatet ses allerede efter tre dage! Måden at fjerne rynker 
vha. muskelrelaksantia har eksisteret i mange år og blev opdaget tilfældigt i forbindelse med 
behandlingen af muskelproblemer i ansigtet. Galderma har nu specialudviklet både produktet 
og injektionsteknikken for at optimere behandlingsresultatet. Resultatet af behandlingen ses 
allerede efter tre dage, og 93 % af patienterne er stadig tilfredse efter et halvt år!  

- Markedet for botulinumtoxiner har længe været domineret af  en enkelt udbyder, og 
konkurrence på dette marked må hilses velkomment. Azzalure giver et meget fint og naturligt 
resultat, som er hurtigt indsættende og som holder længe, siger professor, dr. med. Peter 
Bjerring, som er hudlæge ved Privathospitalet Mølholm. 

- Behandling med Azzalure er både hurtigt overstået, smertefri og meget sikker, hvilket giver 
stor patienttilfredshed og tryghed. Galderma, som er verdens største lægemiddelfirma 
indenfor hudbehandling, har iværksat et stort program indenfor både teoretisk uddannelse og 
injektionsteknik for brugere af Azzalure, hvilket jeg finder meget positivt, afslutter Peter 
Bjerring. 

Galderma er den første på markedet med en specialudviklet injektionsteknik. Teknikken er 
udviklet under kliniske studier på mere end 3.500 patienter og bygger på fem nøjagtigt 
placerede injektionspunkter. Teknikken  - kombineret med produktet -  gør Azzalure til en 
sikker og brugervenlig metode til behandling af bekymringsrynker i panden. Behandlingen 



med Azzalure er et ikke-invasivt indgreb, dvs. en behandling hvor man ikke skærer i huden, 
og som giver et naturligt og reversibelt resultat. Man kan altså prøve sig frem uden at ændre 
sit udseende permanent. Behandlingen udføres af en læge eller en sygeplejerske, som 
registreret af Sundhedsstyrelsen til at udføre denne type behandling.  

Azzalure er udelukkende beregnet til æstetisk behandling og lanceres i Danmark i september. 
En behandling af bekymringsrynker koster mellem tre og fem tusinde kroner. 

Råd fra Peter Bjerring, speciallæge i hudsygdomme: 

Skal jeg gøre noget ved bekymringsrynkerne i panden? Stil dig selv nogle spørgsmål, inden 
du træffer beslutningen: 

ü Tænker du ofte på bekymringsrynkerne, når du ser dig selv i spejlet? 
ü Vil du gerne mindske rynkerne i den øverste del af ansigtet? 
ü Hører du ofte, at du ser sur, træt eller bekymret ud? 

Ved valg af klinik er der nogle ting, du bør huske: 

ü Henvend dig til en læge, som er autoriseret af Sundhedsstyrelsen til behandling med 
med botulinumtoksiner og som har erfaring med kosmetiske behandlinger 

ü Lad ikke kun prisen være afgørende 
ü Find referencer på klinikken eller hospitalet 

For mere information: 

Professor, dr. med. Peter Bjerring, hudlæge Privathospitalet Mølholm Tlf.: 7583 2099, 
info@molholm.dk 

Kirsten Stefensen, Galderma: +45 234 520 47; kirsten.stefensen@galderma.com 

 

Galderma blev grundlagt i 1981 som et joint venture mellem Nestlé og L'Oréal og er en af verdens førende 
lægemiddelvirksomheder, der beskæftiger sig med forskning, udvikling og markedsføring af innovative 
behandlinger til dermatologipatienter samt produkter til æstetiske behandlinger. Galdermas ekspertise dækker et 
bredt spektrum af hud-, hår- og neglesygdomme med fokus på akne, rosacea, psoriasis og onychomycosis, 
pigmentglaukomforstyrrelser, hudcancer og medicinske løsninger i forbindelse med hudens ældning. Selskabet 
findes i 65 lande med mere end 2.900 ansatte. I 2008 havde Galderma en omsætning på 854 mio. euro på 
verdensplan. Med sit  forsknings- og udviklingscenter i Sophia Antipolis, Frankrig, har Galderma et af verdens 
største FoU-anlæg udelukkende til dermatologi. 


