CCS Healthcare och Lipidor i samarbete om ny hudvårdsteknologi
för användning i nya produkter
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CCS Healthcare AB, en av Nordens största tillverkare av hudvård, läkemedel och hygienprodukter,
inlicensierar den nya AKVANO-teknologin som utvecklats av Lipidor AB.
CCS Healthcare omsätter ca 500 MSEK fördelat på produktområdena hygien, egenvård, läkemedel, dental
samt kontraktstillverkning. Läkemedelsportföljen innefattar hudläkemedel, ögonläkemedel samt läkemedel för mage och tarm.
”Med tillgång till AKVANO-teknologin kommer vi på ett nytt sätt kunna utveckla CCS-produkter inom
hygien, egenvård och läkemedel. Som en följd av detta kommer vi kunna erbjuda våra kunder ännu fler
konkurrenskraftiga lösningar inom våra huvudområden”, säger Jonas Nilsson, VD för CCS Healthcare.
Inlicensieringen av AKVANO är ett led i bolagets strategi att öka sitt utbud av nya intressanta produkter
inom företagets fokusområden hygien och hudvård.
“Vi är mycket glada över detta produktsamarbete med CCS Healthcare AB och ser stora möjligheter för
framgångsrika produktlanseringar på flera marknader”, säger Anders Carlsson, VD för Lipidor AB.
AKVANO-teknologin är en vätskebaserad läkemedelsbärare (beredningsform) som bygger på att utnyttja
lipider, som bärare av olika aktiva substanser. AKVANO erbjuder en ny och innovativ applikationsform för
läkemedel och andra aktiva substanser på huden. Teknologin är ett användarvänligt och lätt applicerbart
alternativ till traditionella salvor och krämer.
För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Jonas Nilsson, VD, CCS Healthcare AB, jonas.nilsson@ccshc.com
Anders Carlsson, VD, Lipidor AB, anders.carlsson@lipidor.se
OM CCS HEALTHCARE AB:
CCS Healthcare är en av Nordens största tillverkare av hudvård, läkemedel och hygienprodukter. CCS
produkter säljs huvudsakligen till apotek, landsting samt dagligvaruhandel över hela Norden och ett antal
marknader i Europa. CCS Healthcare tillverkar och marknadsför kända varumärken som till exempel
Hydrokortison CCS, Oliva by CCS, DAX, CCS Swedish Formula och Antibac. För mer information, besök
www.ccshc.com
OM LIPIDOR AB:
Lipidor är ett drug delivery-företag inriktat på topikala (utvärtes) läkemedel och hudvård. Bolagets patentskyddade spraybara beredningsform, AKVANO®, skapar produktmöjligheter med stor kommersiell potential inom områden som dermatologi och hudvård, desinfektion och behandling av sår och brännskador.
Bolaget har verksamhet på Stockholms Universitet och Karolinska Institutet. För mer information, besök
www.lipidor.se
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