SHARON STONE SAMARBETAR MED GALDERMA I EN
VÄRLDSOMSPÄNNANDE KAMPANJ FÖR ATT VISA UPP
EXEMPEL PÅ RESULTAT SOM SER NATURLIGA UT
• Restylane® fillers och Restylane skinboosters™ kommer att testas i en unik kampanj i samarbete
med Sharon Stone
• Detaljer om kampanjen och resultaten kommer att avslöjas på ett event i maj
• Det här initiativet syftar till att bygga upp förtroendet för estetiska injektionsbe genom att visa upp
verkliga exempel på resultat som ser naturliga ut efter behandling med Restylane
Monaco, 28 mars 2015: I dag har Sharon Stone inlett ett samarbete med Galderma i en världsomspännande
kampanj som syftar till att göra estetiska behandlingar mer accepterade och visa upp verkliga exempel
på naturliga resultat efter behandlingar med Restylane fillers och Restylane skinboosters. För första
gången medverkar en världskändis i en kampanj för estetiska injektionsbehandlingar.
Fler än 23 miljoner människor13 runt om i världen genomgick någon form av estetisk behandling år 2013.
Många fler är nyfikna på estetiska behandlingar, men oroar sig för att de kan ge överdrivna och onaturliga
resultat. Den nya kampanjen har som mål att bevisa att estetiska injektionsbehandlingar kan förstärka ett
naturligt utseende genom att visa verkliga exempel på resultat efter behandling med Restylane fillers och
Restylane skinboosters. Restylane innehåller hyaluronsyra, en substans som återfinns naturligt i huden.
Galderma använder en unik teknologi för att inkludera hyaluronsyra i Restylane – den skiljer sig endast
marginellt från hyaluronsyran som finns naturligt i huden. Detta skapar säkra estetiska behandlingar som
ger resultat som ser naturliga ut.
Sharon Stone, säger: ”Jag tycker att Galdermas innovativa teknologi för estetiska behandlingar med
naturliga resultat är jättespännande. Jag ser framemot vårt samarbete som har som mål att göra estetiska
behandlingar mer accepterade. Det är inspirerande när forskning och skönhetsvård möts på ett bra sätt.
Jag är säker på att många kommer att bli positivt överraskade när de får se de naturliga resultat som kan
uppnås med Restylane fillers och Restylane skinboosters."
Undersökningar som Galderma nyligen genomfört visar att nästan nio av tio patienter på väg in i
medelåldern (87,1 %) väljer en estetisk behandling för att uppnå en feel-good känsla. De allra flesta vill ha
resultat som ser realistiska ut; 51,1 % av läkarna uppger att deras patienter inte vill se mer än högst fem
år yngre ut.12
Anne-Sophie Copin, Global Head of Skin Rejuvenation Aesthetics & Corrective, Galderma, säger: ”Nästan
70 % av de läkare vi samarbetar med uppger att deras patienters största rädsla är att de ska se onaturliga
ut12. Vi vill lyfta fram de fina och naturliga resultat som Restylane fillers och Restylane skinboosters ger.
Eftersom vi vet att många inte litar på en bild kommer vi att visa upp exempel från verkliga livet. Vi
hoppas kunna utmana fördomar och ge människor möjlighet att fatta välgrundade beslut.”
Galderma, som tillverkar Restylane, är sedan 20 år tillbaka känt för sina innovativa och mycket pålitliga
medicinska produkter. Behandling med Restylane fillers ger ett omedelbart resultat som kan kvarstå
i upp till ett år, beroende på behandlingsområde.11 Restylane skinboosters är speciellt framtagna för
att ge varaktig återfuktning och därmed förbättra hudens kvalitet. Kliniska studier visar att Restylane
skinboosters förbättrar hudens kvalitet i ansiktet, samt på hals, händer och dekolletage2-8. Synliga
resultat uppnås efter en kur med behandlingar. Genom att injicera mikrodoser av Restylane Skinboosters
förbättras hudens elasticitet2-6, återfuktning3, spänst3 och struktur6.
Läs mer om kampanjen ”Proof in Real Life” på: www.proofirl.com/nu
Hitta din klinik här: http://www.restylane.se/

MER INFORMATION:
Mer om hyaluronsyra:
Restylane-gelen liknar kroppens egen hyaluronsyra. Hyaluronsyra (HA) är en av naturens mest
mångsidiga substanser. Den har många funktioner som till exempel att ge huden elasticitet och
volym. Hyaluronsyra är en sockermolekyl som finns naturligt i många organismer.
Om Galderma:
Galderma är ett globalt läkemedelsföretag helt specialiserat på dermatologi som grundades 1981.
Verksamheten är inriktad på att ta fram innovativa medicinska produkter och teknologier inom
dermatologiområdet för patienter i alla åldrar och bistår samtidigt vårdpersonal runt om i världen i
deras dagliga arbete. Företaget har 34 helägda dotterbolag, med ett världsomspännande nätverk
av distributörer och över 5 000 anställda. Produkterna i Galdermas omfattande portfölj finns
tillgängliga i 80 länder för behandling av ett antal dermatologiska sjukdomar som bland annat: akne,
rosacea, onykomykos, psoriasis, steroidkänsliga dermatoser, pigmentsjukdomar, hudcancer och
medicinska produkter för hudens åldrande. Galderma investerar ungefär 19 % av de årliga intäkterna
i forskning om och utveckling av nya produkter och innovativ teknik, vilket gör företaget känt för sin
forskning och utveckling inom det dermatologiska området. Fem toppmoderna forskningscentra
och fem tillverkningsanläggningar arbetar uteslutande med att ta fram och leverera ett brett urval
av innovativa medicinska lösningar som uppfyller högt ställda krav på säkerhet och effekt.
Exempel på varumärken är bland andra Cetaphil®, Restylane®, Rosaderm®, Basiderm® och Emervel®.
Om Restylane:
Restylane består av en serie produkter för estetiska injektionsbehandlingar som effektivt minskar
linjer, rynkor och veck, förstärker läpparnas kontur och volym, samt förbättrar hudens kvalitet, struktur
och elasticitet. Restylane förstärker på ett säkert och naturligt sätt ditt utseende. Mer än 20 miljoner
behandlingar med Restylane har utförts globalt och det finns omfattande klinisk dokumentation
och vetenskapliga bevis för naturliga resultat som varar länge, beroende på behandlingsområde.
Restylanesortimentet är framtaget för att på ett naturligt sätt hantera de olika förändringar som
sker i takt med att huden åldras.
Inom Restylanesortimentet finns det två huvudsakliga produktserier;
• Restylane fillers som är framtagna för att förbättra ansiktsdragen, allt från utfyllnad av enstaka
rynkor till mer omfattande formning av ansiktskonturen
• Restylane skinboosters är ett koncept för att ta hand om huden genom att skapa djup
återfuktning av huden inifrån
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