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Wetenschappelijke	  innovatie	  oplossing	  scheer-‐irritatie	  	  
	  
Onderzoeksbureau	  ‘hettestpanel.nl’	  heeft	  bij	  een	  grote	  groep	  mannen	  en	  vrouwen	  die	  last	  
hebben	  van	  irritatie	  na	  het	  scheren,	  Gladskin	  Skin-‐Irritation	  laten	  testen.	  De	  
wetenschappelijke	  aanpak	  van	  Gladskin	  blijkt	  tot	  een	  zeer	  hoge	  waardering	  te	  leiden,	  met	  een	  
score	  van	  80%	  op	  effectiviteit	  	  en	  91%	  op	  gebruikerstevredenheid.	  
	  
Gladskin	  Skin-‐Irritation	  richt	  zich	  specifiek	  op	  de	  bacterie	  die	  de	  meeste	  huidirritatie	  en	  
ontstekingen	  veroorzaakt:	  de	  Staphylococcus	  aureus.	  Scheerirritatie	  ontstaat	  vrijwel	  altijd	  door	  
deze	  bacterie.	  Contact	  met	  Staphylococcus	  aureus	  is	  bijna	  niet	  te	  voorkomen.	  Het	  bijzondere	  
van	  Gladskin	  is	  dat	  het	  uitsluitend	  deze	  schadelijke	  bacteriën	  doodt	  maar	  daarbij	  de	  goede	  
bacteriën	  –	  die	  essentieel	  zijn	  voor	  een	  gezonde	  huid	  -‐	  met	  rust	  laat.	  Dat	  is	  een	  wereld-‐primeur.	  
Op	  het	  Europese	  Congres	  voor	  Klinische	  Microbiologie	  en	  Infectieziekten,	  onlangs	  gehouden	  in	  
Barcelona,	  is	  dit	  onderzoeksresultaat	  ook	  bekendgemaakt.	  	  
	  
Minder	  irritatie	  na	  het	  scheren	  
Bij	  het	  scheren	  van	  oksels,	  bikinilijn,	  benen	  en	  het	  gezicht	  ontstaan	  vaak	  minuscule	  wondjes.	  De	  
op	  de	  huid	  aanwezige	  Staphylococcus	  aureus-‐bacterie	  kan	  daar	  ontstekingen	  veroorzaken.	  Deze	  
‘scheerirritatie’	  kenmerkt	  zich	  door	  roodheid,	  puistjes	  en	  bultjes,	  jeuk	  en	  een	  branderig	  gevoel.	  
Veel	  mensen	  hebben	  hier	  last	  van.	  Voor	  het	  eerst	  kan	  nu	  specifiek	  de	  oorzaak	  van	  dit	  probleem	  
aangepakt	  worden.	  Wetenschappelijk	  is	  dat	  een	  doorbraak.	  Antibiotica	  en	  andere	  traditionele	  
anti-‐bacteriële	  producten	  maken	  geen	  onderscheid	  tussen	  slechte	  en	  goede	  bacteriën.	  Veel	  
recent	  onderzoek	  toont	  aan	  dat	  het	  belang	  van	  een	  gezonde	  bacterie-‐populatie	  op	  de	  huid	  veel	  
groter	  is	  dan	  gedacht.	  	  
	  
Micreos	  
Micreos	  (micreos.com)	  is	  een	  Nederlands	  biotechnologie	  bedrijf	  met	  vestigingen	  in	  Wageningen,	  
Bilthoven	  en	  Den	  Haag	  en	  samenwerkingen	  met	  instituten	  in	  binnen-‐	  en	  buitenland,	  waaronder	  
het	  Zwitserse	  Federale	  Technologie	  Instituut	  in	  Zurich,	  Erasmus	  Medisch	  Centrum	  Rotterdam,	  
Universitair	  Medisch	  Centrum	  Utrecht	  (UMCU)	  en	  TNO.	  Micreos	  is	  gespecialiseerd	  in	  de	  
ontwikkeling	  van	  producten	  tegen	  ongewenste	  bacteriën	  en	  wordt	  wereldwijd	  gezien	  als	  
toonaangevende	  speler	  op	  dit	  terrein.	  Het	  bedrijf	  wil	  antibiotica	  op	  veel	  gebieden	  vervangen	  
door	  haar	  anti-‐bacteriële	  technologie.	  
	  
Gladskin	  is	  een	  Micreos	  merk	  dat	  zich	  richt	  op	  de	  ontwikkeling	  van	  hypoallergene	  producten	  
voor	  huidproblemen	  met	  een	  ontstekingscomponent.	  Gladskin	  Acne,	  Eczema,	  Rosacea	  en	  Skin	  
Irritation	  zijn	  o.a.	  verkrijgbaar	  bij	  alle	  Nederlandse	  apotheken	  en	  via	  Gladskin.com.	  Het	  recent	  



door	  de	  FDA	  goedgekeurde	  SALMONELEX™	  tegen	  Salmonella	  en	  LISTEX™,	  tegen	  Listeria,	  zijn	  
ook	  producten	  van	  Micreos.	  	  
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