
 

 

Pressemelding 30. mai 2010 

Hold bekymringsrynker lenge borte med Azzalure: 

Botox-utfordrer med langvarig effekt lanseres i Norge  

I krisetider bryr vi oss i større grad om oss selv, hvordan vi har det og hvordan vi ser ut. 
Det har lenge eksistert et dominerende muskelavslappende middel for behandling av 
rynker på markedet, men nå lanseres Botox-utfordreren Azzalure i Norge. Resultatet 
vises allerede etter tre dager, og 93 % av pasientene var fortsatt fornøyde etter et halvt 
år!  

Nå lanserer Galderma, med snart 30 års erfaring innenfor dermatologi, Botox-utfordreren 
Azzalure. Azzalure er et muskelavslappende middel som holder bekymringsrynkene borte 
lenge. Resultatet vises allerede etter tre dager! Metoden for å fjerne rynker med 
muskelavslappende midler har eksistert i mange år, og ble utviklet ved en tilfeldighet i 
forbindelse med behandlinger av muskelproblemer i ansiktet. Galderma har nå spesialutviklet 
både produktet og en injeksjonsteknikk for å optimere resultatet.  

 

- Markedet for botulinumtoksiner har lenge vært dominert av én aktør, og vil ha godt av 
konkurranse. Azzalure gir et svært godt og naturlig resultat som vises raskt og holder 
lenge, uttaler hudspesialist Thomas Ternowitz . Behandlingen er svært sikker, enkel og 
smertefri, noe som gir stor trygghet. Galderma har også en helhetstanke rundt 
behandlingen med et opplæringsprogram og en injeksjonsteknikk for Azzalure, noe som 
er svært positivt, avslutter Thomas Ternowitz. 

 

Galderma er først på markedet med en spesialutviklet injeksjonsteknikk. Denne teknikken er 
blitt utviklet under de kliniske studiene av mer enn 4.600 pasienter, og bygger på fem 
nøyaktige injeksjonspunkter. Teknikken i kombinasjon med produktet gjør Azzalure til en 
sikker og brukervennlig metode for å bli kvitt bekymringsrynken i pannen. Behandling med 
Azzalure er et ikke-invasivt inngrep, dvs. en behandling der man ikke skjærer i huden, som 
gir et naturlig og reversibelt resultat. Man kan altså prøve seg frem uten å forandre utseendet 
permanent. Behandlingen utføres av lege.  

 

 

 

 



- Det blir utrolig artig å lansere Azzalure i Norge. Det innebærer for oss et første spennende 
skritt inn på estetikkmarkedet, der vi kan kombinere vår omfattende erfaring innenfor 
dermatologi med nytenkning og utvikling, uttaler Francois Léger, administrerende 
direktør i Galderma Nordic.  

 

Azzalure er utelukkende utviklet for estetiske behandlinger og lanseres i Norge i juni. En 
behandling av bekymringsrynken koster fra tre tusen kroner. 

Tipsruter fra hudspesialist Thomas Ternowitz: 

Skal jeg gjøre noe med bekymringsrynken i pannen? Still deg selv noen spørsmål før du 
bestemmer deg: 

 Er bekymringsrynken noe du tenker på ofte når du ser deg i speilet? 
 Ønsker du å forbedre/minimere rynker i øvre del av ansiktet? 
 Får du ofte kommentarer om at du ser sint eller bekymret ut? 

 

Ved valg av klinikk er det noen ting du bør tenke på: 

 Henvend deg til en legitimert lege som er rutinert og har erfaring med 
botulinumtoksiner 

 La ikke bare prisen avgjøre 
 Innhent referanser om klinikken 

 

 

For mer informasjon, kontakt: 

Thomas Ternowitz Prof. dr. med, hudspesialist: thomas.ternowitz@lyse.net 

Sonja Bäck, produksjef Galderma: Mobil 0046 709 722407, sonja.back@galderma.com 

 

 

 

 

 

 

Galderma ble opprettet i 1981 som et joint venture-selskap mellom Nestlé og L'Oréal, og er et verdensledende 
legemiddelforetak som driver med forskning, utvikling og markedsføring av innovative behandlinger for 
dermatologiske pasienter samt produkter for estetiske behandlinger. Galdermas ekspertise dekker et bredt 
spekter av hud-, hår- og neglesykdommer med fokus på akne, rosacea, psoriasis og onykomykose, 
pigmentglaukom, hudkreft og medisinske løsninger for hudens aldring. Selskapet har virksomhet i 65 land og 
over 3000 ansatte. I 2009  hadde Galderma en global omsetning på 978 millioner euro. Med sitt  forsknings- og 
utviklingssenter i Sophia Antipolis, Frankrike, har Galderma et av verdens  største FoU-anlegg utelukkende 
rettet mot dermatologi. 


