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Princess®.
O nouă dimensiune a frumuseţii

Dr. Sorin Strîmbu
Director general al Croma România

Corecţia ridurilor. Îmbunătăţirea formei feţei şi a 
corpului, hidratarea şi redarea strălucirii pielii, chiar şi 
ajustarea cicatricilor: toate acestea sunt posibile datorită 
implanturilor resorbabile intradermice, respectiv filler-
elor pe bază de acid hialuronic. 

Cele mai moderne au o consistenţă de gel şi efectul 
imediat al unui implant. De ce reprezintă o metodă 
de tratament remarcabilă şi cine le poate efectua vom 
discuta  cu dr. Sorin Strîmbu, director general al CROMA 
ROMANIA.

Ce sunt filler-ele şi de ce sunt atât de populare 
în corectarea ridurilor şi a imperfecţiunilor feţei şi 
corpului?

Filler-ele sunt geluri de acid hialuronic cu densităţi 
diferite, individualizate în funcţie de zona corpului 
pe care vrem să o îmbunătăţim. În anii ‘80  ridurile se 
corectau cu ajutorul colagenului, o proteină de origine 
animală, puternic alergenă. Pentru a elimina un astfel 
de efect secundar, a fost fabricat produsul Aquamid. Tot 
un gel, dar compus din apă 97.5 % şi din poliacrilamidă 
2,5%. 

Acesta nu produce reacţii alergice, dar nu este 
resorbabil. Abia  la sfârşitul secolului XX a început să se 
utilizeze  acidul hialuronic. 

La început se utiliza cel de origine animală iar acum 
se foloseşte cel de biosinteză.Acesta este resorbabil şi 
conferă siguranţă în reacţia cu pielea. Deoarece sunt 
îndeplinite aceste condiţii de bază, “injecţiile pentru 
tinereţe” pe bază de acid hialuronic sunt acum la modă. 
În plus, efectul este vizibil imediat.

Ce determină preferinţa pentru acidul hialuronic 
în tratamentele estetice?

Acidul hialuronic (AH) este o componentă naturală 
a organismului nostru. Odată cu vârsta, cantitatea şi 
calitatea acestuia scade, ceea ce determină cutarea 
pielii, formarea ridurilor şi deformarea feţei şi a corpului. 
Ridicarea nivelului AH în piele determină o îmbunătăţire 
a hidratării şi a calităţii acesteia: este oprită pierderea de 
colagen iar organismul este stimulat pentru a produce 
colagen nou. 

În cazul injectării se utilizează un AH de biosinteză 
stabilizat corespunzător (cross-linkat) pentru a 
se menţine mult timp din momentul injectării 
până în momentul resorbţiei. Compania CROMA a 
brevetat metoda sa de cross-linkare a moleculelor 
de acid hialuronic. Aceasta este S.M.A.R.T (Supreme 
Monophasic and Reticulated Technology), o metodă 
bazată pe un proces  dinamic de cross-linkare a acidului 
hialuronic efectuată în cinci paşi. 

Cu doi paşi mai mult decât în produsele concurente! 
În prezent, Croma lucrează la îmbunătăţirea calităţii 
filler-elor de a cincea generaţie. Acestea vor fi cele mai 
pure şi prin urmare cele mai sigure de pe piaţă.

De ce şi cât de des trebuie repetat tratamentul?

Tratamentul trebuie repetat  pentru că AH este 
resorbit în organism. Persistenţa acestuia într-o anumită 
zonă depinde de caracteristicile individuale ale pielii 
şi de respectarea după injectare a recomandărilor 
medicului. De obicei, efectul se menţine de la 6 până 
la 12 luni. După acest timp se va repeta tratamentul. 
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Conform ultimelor recomandări, timpul maxim între 
injectări nu trebuie să depăşească un an. Pielea noastră 
îmbătrâneşte continuu şi preferinţele noastre se 
modifică în ceea ce priveşte propriul aspect. 

De aceea, este necesar să îmbunătăţim în mod 
constant forma feţei şi a corpului prin compensarea 
pierderilor naturale de AH prin injectare de acid 
hialuronic.

Aţi menţionat că produsele cu AH ale firmei 
Croma sunt cele mai pure. Puteţi explica aceasta?

În acest an, Croma a prezentat cea mai nouă 
generaţie de fillere cu AH bazată pe tehnologia 
SMART(Supreme Monophasic and Reticulated 
Technology). Aceasta este o tehnologie inovatoare şi 
protejată prin brevet a firmei noastre. 

Nu voi reproduce aici o descriere detaliată. 
Unicitatea sa constă într-un proces cu multiple etape, 
în care este utilizat doar acidul hialuronic pur şi natural 
obţinut prin biofermentaţie. 

În procesul  SMART, prin utilizarea agentului 
de cross-linking BDDE (Butandiol diglicidil eter), se 
formează un gel perfect curat, compus din lanţuri foarte 
lungi, puternice şi stabile de acid hialuronic. În ultima 
fază a procesului se elimină din gel moleculele de 
oxigen, ceea ce asigură stabilitatea în seringă şi asigură 
siguranţă maximă în timpul intervenţiei. 

Datorită tehnologiei SMART linia produselor 
Princess® satisface cele mai înalte standarde de calitate, 
fiind în acelaşi timp caracterizată printr-un excelent 
profil de siguranţă. Este suficient să spun că resturile de 
agent de cross-linking în aceste produse sunt sub nivelul 
de detectare (<1 ppm)!

Ce dorim să îmbunătăţim cel mai des? 

În România, cel mai des se măreşte şi se ajustează 
forma buzelor. Se corectează des şi ridurile verticale 
de la nivelul frunţii, ’’ridurile fumătorilor’’ de la nivelul 
buzei superioare precum şi şanţurile nazo-labiale. Se 
pot de asemenea ridica colţurile buzelor sau tonifia 
abdomenul, braţele şi mâinile. 

De ce tratamentul de injectare se numeşte 
„lunch” (pauza de prânz)? 

Tratamentul de umplere a ridurilor cu AH durează 
de la 30 de minute până la o oră. Practic se poate 
efectua în timpul pauzei pentru masa de prânz. De aici 
termenul de “lunch”. De asemenea, nu există modificări 
evidente după intervenţie, cum ar fi traume, cicatrici, 
zgârieturi. Efectele sunt vizibile imediat şi aspectul pielii 
este mult îmbunătăţit, dar natural. 

Care este preţul unui asemenea tratament 
injectabil cu AH şi unde poate fi efectuat? 

Preţurile pot varia în funcţie de oraş şi de cabinet. 
De asemenea variază în funcţie de zona tratată şi 
de tipul de tratament stabilit împreună cu medicul 
estetician. Oricum, costurile se situează mult sub preţul 
unei intervenţii chirurgicale estetice clasice care este şi 
mult mai traumatizantă şi necesită mult timp pentru 
recuperare.

Cea mai importantă este experienţa medicului 
estetician. Acesta trebuie sa aibă şi o imaginaţie bogată 
şi o abordare artistică, deoarece în acest domeniu un 
medic este ca un pictor. Trebuie să fie capabil să-şi 
imagineze rezultatul final încă din timpul discuţiei cu 
pacientul. 

Un medic bun şi cu experienţă ştie cum lumina 
reflectată de locul injectat va influenţa aspectul final. 
Desigur, important este ca acesta să participe la 
cursurile de formare profesională, congrese şi să deţină 
certificatele de abilităţi în medicina estetică.

Care este viitorul acestor tratamente? La ce ne 
putem aştepta în scurt timp? 

Pentru viitorul apropiat avem în plan introducerea 
unor tipuri noi de fillere şi schimbarea agentului BBDE 
cu altul care apare  natural în organismul uman, fiind 
astfel cel mai sigur. Cercetările cu privire la utilizarea 
celulelor stem continuă în medicina estetică, dar aceasta 
este o tehnologie de viitor. 
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Momentan laboratoarele se concentrează asupra 
îmbunătăţirii preparatelor existente. Este vorba 
despre o purificare mai bună  a acestora şi adăugarea 
de substanţe de întârire a componenţilor cum ar fi: 
extrasele de crustacee, din flora marină etc.

Ne puteţi spune câteva cuvinte despre firma 
producatoare, Croma ? 

Voi vorbi despre aceasta cu plăcere, pentru că 
începuturile firmei  Croma reprezintă o istorie care apare 
tot mai puţin în afacerile de astăzi...

Croma este o companie farmaceutică înfiinţată de 
către Gerhard şi Karin Prinz  în urmă cu 40 de ani  la 
Viena. În primii ani, această firmă a  funcţionat ca o mică 
afacere de familie, şi era constituită dintr-o farmacie şi 
farmaciştii care lucreau în acea farmacie. 

În anul 1976 se înfiinţează Croma-Pharma, a 
cărei dezvoltare dinamică continuă şi astăzi. Ani la 
rând filozofia firmei şi viziunea sa de dezvoltare este 

exprimată cel mai bine în  sloganul corporativ„Health – 
Care – Innovation”.

Acum, în fruntea firmei se află Martin Prinz  şi 
Andreas Prinz, continuatorii unei  tradiţii îndelungate. 
Astfel, Croma  păstrează până în prezent  valorile  
afacerii în familie. Eu cred că datorită acestor valori 
s-a creat un brand  puternic şi o reţea internaţională 
importantă de distribuţie. Croma are în prezent 
peste 400 de angajaţi în 60 de ţări, printre care mulţi 
specialişti renumiţi. 

Croma este împărţită  în 4 secţiuni strategice: 
Oftalmologie, Ortopedie, Medicină Estetică, OTC. Toate 
sunt importante pentru noi şi fiecare dintre ele se poate 
lăuda cu  produse inovatoare.

Până în prezent, Croma a fabricat peste 15 milioane 
seringi de acid hialuronic, ceea ce demonstrează poziţia 
noastră dominantă ca producător de AH în lume.


