- PERSBERICHT Micreos introduceert succesvol middel voor mensen met rosacea
Gladskin Rosacea vermindert en voorkomt irritatie en roodheid in het gelaat
Den Haag, 18 juni 2013
Onder de naam ‘Gladskin’ heeft het Nederlandse Micreos Human Health met
succes een volstrekt nieuwe aanpak geïntroduceerd in de strijd tegen rosacea.
Deze chronische huidaandoening wordt gekenmerkt door roodheid in het gelaat
- vooral rond de neus en wangen - en komt bij 5 à 10% van alle Nederlanders
voor. Gladskin Rosacea bevat het enzym Staphefekt™ SA.100 dat alleen de
bacterie Staphylococcus aureus (S. aureus) doodt. Deze bacterie veroorzaakt en
verergert de meerderheid van alle bacteriële huidaandoeningen. In
tegenstelling tot bijvoorbeeld antibiotica en cosmetische producten doodt
Gladskin Rosacea uitsluitend de ongewenste bacteriën, terwijl het de vele
goede bacteriën die onze huid juist beschermen met rust laat. Dat is een
wereldprimeur. Voor meer informatie zie: www.gladskin.com/rosacea.
Nieuw middel voor mensen met rosacea
Micreos Human Health heeft onlangs Gladskin Rosacea, een nieuw middel voor mensen
met rosacea, op de markt gebracht. Honderdduizenden Nederlanders van boven de 30
jaar - zowel mannen als vrouwen - kampen met deze chronische huidaandoening.
Geschat wordt dat slechts 20% van de mensen met rosacea weet dat de aandoening
rosacea is.
Micreos directeur Mark Offerhaus: “Uit onderzoek blijkt dat rosacea-patiënten hun
probleem sociaal als zeer belemmerend ervaren. Daarom is het belangrijk dat deze
mensen zo snel mogelijk weten dat er nu een andere aanpak mogelijk is. Wij werken
samen met top-dermatologen bij de Nederlandse Universitaire Centra zoals UMC Utrecht
en Erasmus MC om onze technologie ook in andere toepassingen beschikbaar te maken,
maar mensen met rosacea en acne hoeven daar gelukkig niet op te wachten”.
Gladskin Rosacea dankt zijn effectieve werking aan het enzym Staphefekt™SA.100, dat
uitsluitend de S. aureus bacterie doodt. Deze bacterie veroorzaakt of verergert veel
huidaandoeningen, waaronder acne, eczeem en rosacea en is bij 20% van de bevolking
voortdurend aanwezig en bij zo’n 60% regelmatig.
Mark Offerhaus: “Gladskin helpt alleen als de S. aureus bacterie in het spel is. Dat blijkt
bij veel mensen met huidproblemen het geval te zijn. Veel deelnemers aan ons
userfeedbackprogramma reageren emotioneel en zijn zeer lovend over ons product. Ze
begrijpen niet waarom ze dit niet eerder voorgeschreven hebben gekregen, maar dat was
dus niet mogelijk. Vervolgens willen ze het graag aanraden aan anderen met dit
vervelende huidprobleem. Ze weten hoe fijn het is om iets te vinden dat werkt.”
Over rosacea
Rosacea betekent letterlijk 'rood als een roos' en ontstaat meestal tussen het 30ste en
40ste levensjaar. De huidaandoening komt iets vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.
De verschijnselen van rosacea zijn gelokaliseerd op de neus, de wangen, het voorhoofd
en de kin. De belangrijkste kenmerken van rosacea zijn blozen (vanzelf wegtrekkende
roodheid), blijvende roodheid, bultjes (papels), puistjes (pustels) en uitgezette
bloedvaatjes.
Over Gladskin

Gladskin is ontwikkeld door Micreos Human Health. Het is het eerste product ter wereld
waarmee alleen de ongewenste bacteriën - die huidproblemen zoals acne, eczeem
rosacea en scheerirritatie veroorzaken - aangepakt worden. Uit wetenschappelijk
onderzoek uitgevoerd door het UMC Utrecht blijkt dat Staphefekt™ daadwerkelijk alléén
S. aureus doodt en de overige huidflora intact laat. Daarmee is het bedrijf het eerste in
de wereld dat erin geslaagd is producten te ontwikkelen die de goede huidbacteriën – de
overgrote meerderheid – juist met rust laten, en alleen de ongewenste opruimt. Op de
website van het bedrijf, www.gladskin.com, wordt uitgelegd hoe dat precies gebeurt.
De Haaglanden Kliniek gebruikt Gladskin al enige tijd in de praktijk met succes voor
mensen met acne. Sinds kort zijn er ook samenwerkingen met ziekenhuizen, apotheken,
huidtherapeuten en schoonheidsspecialisten.
Over Micreos Human Health
Micreos is internationaal koploper op het gebied van de gerichte bestrijding van
gevaarlijke bacteriën. Het bedrijf heeft in 2006 als eerste een door de Amerikaanse FDA
als ‘GRAS’ goedgekeurd (algemeen erkend als veilig) fagen-product op de markt
gebracht, heeft vele prijzen gewonnen en verkoopt haar producten inmiddels over de
hele wereld. Micreos Human Health heeft het enzym Staphefekt™SA.100 samen met het
Zwitserse Federale Technologie Instituut: ETH Zurich ontwikkeld. Dit is uitsluitend
verkrijgbaar in de Gladskin producten.
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