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Poista huolirypyt pitkäksi aikaa Azzalurella: 

 
Botoxmarkkinoiden pitkävaikutteinen haastaja 
Suomen markkinoille 
 
Kriisiaikoina välitämme itsestämme yhä enemmän; kuinka voimme ja miltä näytämme.  
Pitkään on ollut kaupan markkinoita hallitseva rypynpoistaja, mutta nyt Suomessa 
esitellään botoxmarkkinoille kilpailija, Azzalure. Tulos näkyy jo kolmen päivän kuluttua ja  
93%  potilaista oli edelleen tyytyväisiä puolen vuoden kuluttua.  
 
Nyt Galderma, jolla on pian 30 vuoden kokemus ihotaudeista, tuo tuotteen nimeltä Azzalure haastamaan 
botoxmarkkinat. Azzalure on lihaksia rentouttava aine, joka pitää huolirypyt pitkään poissa. Tulos näkyy jo 
kolmen päivän kuluttua!  Menetelmä ryppyjen poistamiseen lihasrelaksantilla on ollut käytössä ja useita 
vuosia, ja se syntyi alunperin sattumalta hoidettaessa kasvolihasten ongelmia. Galderma on kehittänyt nyt 
erityisesti sekä tuotetta että pistostekniikkaa tuloksen optimoimiseksi.    
 
-Yksi toimija on pitkään hallinnut botuliinitoksiinimarkkinoita ja kilpailu tekee hyvää. Azzalurella 
saavutetaan erittäin hyvä ja luonnollinen tulos, joka näkyy nopeasti ja säilyy kauan, sanoo plastiikkakirurgi 
Heikki Kupi, KC-clinic, Tampere. Käsittely on hyvin varma, yksinkertainen ja kivuton, mikä antaa 
turvallisuutta. Galdermalla on kokonaisvaltainen ajattelu koko hoidosta koulutuksineen ja Azzalurea varten 
on kehitetty pistostekniikka, mikä on hyvin myönteistä, päättää Heikki Kupi. 
 
Galderma on markkinoilla ensimmäinen, joka on kehittänyt erityisen pistostekniikan. Tekniikka on 
kehitetty yli 3500 potilasta käsittävissä kliinisissä tutkimuksissa ja se perustuu viiteen tarkasti määritettyyn 
pistoskohtaan. Tekniikka yhdessä Azzalure-tuotteen kanssa tuottaa varman ja käyttäjäystävällisen 
menetelmän, jolla päästään eroon huolirypyistä otsassa. Azzalure-hoito on ei-kirurginen toimenpide, eli 
hoito, jossa ihoa ei leikata, ja tulos on luonnollinen ja palautuva. Voi siis kokeilla tulosta ilman, että  
muuttaa pysyvästi ulkonäköään. Hoidon antaa lääkäri.    
- On erittäin hauska olla tuomassa  Azzalurea Suomen markkinoille. Tämä on meille jännittävä 

ensimmäinen askel esteettisillä markkinoilla, missä voimme yhdistää oman kokemuksemme 
ihotaudeista uusien ajatusten ja kehityksen kanssa, sanoo Francois Leger, Galderma Nordicin 
toimitusjohtaja. 

Azzalure on tarkoitettu vain esteettiseen käyttöön ja se tuodaan kauppaan Suomessa lokakuussa. Yksi 
huolirypyn käsittely maksaa noin 300 euroa.   
 

Neuvoja plastiikkakirurgi Hekki Kupilta: 
 
Pitäisikö minun tehdä jotakin otsan huolirypylleni? Kysy itseltäsi ennen päätöstä:  
 

ü Ajatteletko huoliryppyjä usein kun katsot peiliin? 
ü Haluatko parantaa /vähentää ryppyjä kasvojen yläosassa? 
ü Sanotaanko sinulle usein, että näytät vihaiselta tai huolestuneelta? 
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Valitessasi hoitopaikkaa ajattele muutamaa seikkaa: 
 

ü Käänny laillistetun lääkärin puoleen, jolla on kokemusta botuliinitoksiinien käytöstä   
ü Älä anna vain hinnan ratkaista 
ü Pyydä suosituksia klinikasta 

 
 
 
 
Galderma perustettiin vuonna 1981 Nestlén ja L'Oréalin yhteisyrityksenä, ja se on nyt yksi maailman 
johtavista lääkeyrityksistä, joka omistautuu tutkimaan, kehittämään ja tuomaan markkinoille innovatiivisia 
hoitoja ihotautipotilaille sekä tuotteita esteettisiä hoitoja varten. Galderman asiantuntijuus kattaa laajan 
alueen ihon, hiusten ja kynsien sairauksia, keskittyen erityisesti akneen, rosaceaan, psoriaasiin ja 
kynsisieneen, pigmenttihäiriöihin, ihosyöpään ja ihon vanhenemisen lääketieteellisiin hoitokeinoihin. Yhtiö 
toimii 65 maassa ja sillä on yli 2900 työntekijää. Vuonna 2008 Galderman maailmanlaajuinen liikevaihto 
oli 854 miljoonaa euroa. Galderman tutkimus- ja kehityskeskus Sophia Antipoliksessa Ranskassa on yksi 
maailman suurimmista vain ihotauteihin keskittyvistä tutkimuslaitoksista.  

 


