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Den	  Haag,	  11	  maart	  2014	  
	  
Gladskin	  Rosacea	  Gel	  winnaar	  vakprijs	  
	  
Beauty	  Press	  Innovation	  Award	  
	  	  
10	  maart	  zijn	  de	  prestigieuze	  Beauty	  Press	  Innovation	  Awards	  
uitgereikt	  aan	  de	  meest	  innoverende	  producten	  in	  de	  beautybranche.	  
Het	  unieke	  is	  dat	  de	  vakpers	  én	  de	  consumentenpers	  de	  producten	  
beoordelen	  op	  innovatie,	  werkzaamheid	  en	  prestatie.	  De	  Rosacea	  gel	  
van	  Gladskin	  kwam	  op	  nummer	  1	  en	  heeft	  de	  award	  van	  de	  vakjury	  
toegekend	  gekregen.	  
	  
De	  jury	  over	  de	  Rosacea	  gel	  van	  Gladskin:	  
	  
“Uniek	  product	  voor	  een	  probleemhuid	  die	  moeilijk	  te	  behandelen	  is.	  Werkt	  op	  basis	  van	  de	  
natuurlijke	  vijand	  van	  bacteriën,	  de	  zogeheten	  faag,	  en	  maakt	  de	  huid	  rustig.”	  
	  	  
De	  Beauty	  Press	  Innovation	  Award	  werd	  10	  maart	  2014	  uitgereikt	  en	  Gladskin	  werd	  op	  het	  
podium	  in	  Studio	  21	  in	  het	  zonnetje	  gezet.	  
	  	  
Rosacea	  komt	  voor	  bij	  5	  á	  10%	  van	  de	  Nederlanders,	  een	  chronische	  huidaandoening	  die	  
wordt	  gekenmerkt	  door	  roodheid	  in	  het	  gelaat.	  De	  bacterie	  Staphylococcus	  aureus	  (S.	  
aureus)	  veroorzaakt	  en	  verergert	  de	  meerderheid	  van	  alle	  bacteriële	  huidaandoeningen,	  
waaronder	  Rosacea.	  Gladskin	  Rosacea	  bevat	  het	  enzym	  Staphefekt™	  SA.100	  dat	  alleen	  de	  
bacterie	  S.	  aureus	  doodt.	  De	  vele	  goede	  bacteriën	  die	  onze	  huid	  beschermen	  worden	  door	  
dit	  enzym	  met	  rust	  gelaten.	  Dat	  is	  een	  wereldprimeur.	  
	  	  
Hoe	  werkt	  Gladskin	  
Wereldwijd	  lijden	  200	  miljoen	  mensen	  aan	  huidproblemen,	  zoals	  rosacea,	  acne	  of	  eczeem.	  In	  
veel	  van	  dit	  soort	  gevallen	  is	  de	  Staphylococcus	  aureus	  (S.	  aureus)-‐bacterie	  de	  boosdoener.	  
Wetenschappelijk	  onderzoek	  heeft	  aangetoond	  dat	  deze	  S.	  aureus-‐bacterie	  de	  meerderheid	  
van	  de	  bacteriële	  huidontstekingen	  veroorzaakt.	  Het	  Nederlandse	  Micreos	  heeft	  nu	  met	  
Gladskin	  het	  eerste	  product	  ontwikkeld	  dat	  zich	  uitsluitend	  richt	  op	  deze	  bacterie.	  Gladskin	  
laat	  de	  goede	  bacteriën,	  die	  onmisbaar	  zijn	  voor	  een	  gezonde	  huid,	  met	  rust.	  Dit	  in	  
tegenstelling	  tot	  veel	  gangbare	  producten	  zoals	  antibiotica	  en	  agressieve	  middelen	  die	  zuren	  
en	  alcoholen	  bevatten.	  Door	  ontstekingen	  door	  de	  S.	  aureus-‐bacterie	  te	  voorkomen	  draagt	  
Gladskin	  bij	  aan	  een	  gezonde	  bacteriële	  balans	  van	  de	  huid,	  zodat	  de	  huid	  zich	  op	  natuurlijke	  



wijze	  kan	  herstellen.	  Dit	  betekent	  een	  enorme	  doorbraak	  voor	  mensen	  met	  acne,	  eczeem,	  
rosacea	  en	  andere	  huidirritaties.	  
	  	  
De	  werking	  van	  Gladskin	  is	  gebaseerd	  op	  de	  eeuwenoude,	  natuurlijke	  vijand	  van	  bacteriën:	  
de	  zogeheten	  faag.	  Fagen	  zijn	  micro-‐organismen	  die	  alleen	  heel	  gericht	  bacteriën	  kunnen	  
doden.	  Fagen	  zijn	  overal	  waar	  ook	  bacteriën	  zijn,	  en	  doden	  elke	  twee	  dagen	  de	  helft	  van	  alle	  
bacteriën	  op	  aarde.	  Elke	  soort	  faag	  heeft	  als	  groot	  voordeel	  dat	  die	  zich	  helemaal	  richt	  op	  
één	  bepaalde	  bacteriesoort.	  Met	  een	  enzym	  van	  deze	  faag	  heeft	  Micreos	  het	  ingrediënt	  
Staphefekt™	  ontwikkeld.	  Het	  is	  dít	  ingrediënt	  in	  de	  Gladskin-‐producten	  dat	  de	  ongewenste	  
bacteriën	  doodt	  en	  daarbij	  de	  goede	  bacteriën	  met	  rust	  laat.	  
	  	  
Mark	  Offerhaus,	  CEO	  Micreos:	  "Fantastisch	  dat	  we	  na	  de	  Astir	  Awards	  nu	  ook	  deze	  grote	  
prijs	  winnen.	  Hierdoor	  kunnen	  we	  meer	  mensen	  met	  rosacea	  gaan	  bereiken	  en	  helpen.	  We	  
willen	  snel	  meer	  innovatieve	  en	  werkzame	  producten	  voor	  mensen	  met	  huidproblemen	  aan	  
gaan	  bieden”	  
	  	  
Over	  Micreos	  
Micreos	  is	  een	  Nederlands	  biotechnologie	  bedrijf	  gespecialiseerd	  in	  de	  ontwikkeling	  van	  
producten	  voor	  de	  gezondheid	  van	  mens	  en	  dier.	  Dankzij	  haar	  technologie	  is	  het	  hierbij	  voor	  
het	  eerst	  mogelijk	  om	  uitsluitend	  ongewenste	  bacteriën	  aan	  te	  pakken.	  Micreos	  werkt	  
samen	  met	  gerenommeerde	  wetenschappelijke	  instituten	  en	  universiteiten	  zoals	  het	  
Zwitserse	  Federale	  Technologie	  Instituut	  (ETH)	  in	  Zurich	  en	  het	  Erasmus	  Medisch	  Centrum	  in	  
Rotterdam.	  Gladskin,	  een	  Micreos	  Human	  Health	  label,	  is	  volledig	  gericht	  op	  de	  ontwikkeling	  
van	  de	  beste	  producten	  voor	  de	  huid,	  gebaseerd	  op	  grondige	  wetenschappelijke	  kennis.	  
	  	  
Contact	  
Vragen	  over	  Micreos	  of	  over	  de	  Gladskin	  producten?	  
Neem	  dan	  gerust	  contact	  op	  met	  Marjolein	  Olthof	  -‐	  marketing	  manager	  Gladskin	  
m.olthof@micreos.com	  
070-‐	  820	  9835	  
	  	  
Voor	  producten,	  beeld	  aanvragen	  en	  interviews:	  
fs	  AGENCY	  
Dominique	  Lap	  
Brouwersgracht	  288	  
1013	  HG	  	  AMSTERDAM	  
020	  330	  5	  888	  
dominique@fsagency.nl	  


