
Este white paper irá delinear 
o mecanismo de ação do 
ácido hialurônico para 
promover ou incentivar a 
saúde articular e beleza da 
pele, bem como exibir os 
dados clínicos HAPLEX® PLUS

Como o ácido hialurônico promove
   a saúde das articulações

e beleza da pele?
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1.1
O mercado de suplementos para saúde das articulações impulsionado 
pelo envelhecimento e pelas pessoas praticantes de esportes. 

INTRODU
1. Introdução

USA 
19 milhões 

Pessoas ativas com 
Idade entre 40 a 65 
sofreram com dores 

nas articulações 
em 2016

Europa
15 milhões

Pessoas ativas com 
Idade entre 40 a 65 
sofreram com dores 

nas articulações 
em 2016 

No Mundo
1.8 bilhões 

Pessoas sofreram com 
dores nos ossos e 

articulações 
em 2012

Hoje em dia as pessoas ao redor do mundo 
estão vivendo mais e com maior intensidade, 
elas estão investindo mais e prestando 
mais atenção na saúde das articulações, 
especialmente nos EUA e na Europa. Estima-
se que a faixa etária acima de 60 vai pular de 
800 milhões a 2 bilhões de pessoas até 2050, 
portanto,compreendendo 22% da população 
Mundial.
O envelhecimento demográfico não é o único 
grupo de consumidores que mostra o 
interesse crescente por suplementos para 
ossos e articulações. O grupo de atletismo e 
fitness também demonstra uma demanda 
crescente para suplementos de cuidados 
ósseos e articulares com vários propósitos: 
melhorar o desempenho,liberar dor e 
inflamação, melhorar reparo tecidual e tempo 
de recuperação [1].
O mercado de suplementos para cuidados 
com os ossos e articulações atingiu 9 bilhões 
de dólares até 2017, 

Impulsionados por Consumidores comuns de 
saúde que são divididos em três grupos: Idosos que 
continuam tendo um estilo de vida ativo, 
Indivíduos com sobrepeso / obesos enfrentando dor 
nas articulações e adultos de meia-idade ansioso 
para manter a saúde das articulações. Cálcio, 
magnésio, vitamina D, condroitina, glucosamina, 
vitamina K, colágeno, ou mesmo ácidos graxos e 
ácido hialurônico estão entre os ingredientes mais 
populares que auxiliam nas articulações e ossos 
que possuem estudos científicos. Fortemente 
apoiado pela ciência e ingredientes altamente 
biodisponíveis são essenciais para formular produtos 
para cuidado das articulações e ossos.
Como resultado, os produtos esperam ganhar solida 
participação no mercado através da ciência e dados 
clínicos. Este artigo resume os mecanismos do 
consumo oral de 
ácido hialurônico para promover a saúde das 
articulações além de fornecer as últimas novidades 
clínicas estudos.



 A mudança no estilo de vida e o aumento da economia impulsionaram as 
vendas globais de suplementos de beleza. O mercado global de suplementos de 
beleza foi responsável por US $ 3,5 bilhões em 2016 e espera-se que atinja US 
$ 7,1 bilhões no final de 2023, crescendo a uma taxa composta de crescimento 
anual (CAGR) de 9,5%. Com base nas aplicações, o mercado global de 
suplementos de beleza é segmentado em aplicações de cuidados com a pele, 
cabelo, unhas, odontológico e outras aplicações (suplementos de saúde em 
geral). Em 2016, os suplementos para cuidados com a pele representaram a 
maior parcela de mais de 30% do valor total do mercado global de suplementos 
de beleza. 
 Geograficamente, o mercado global de suplementos de beleza está 
segmentado nas regiões da América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América 
Latina e Oriente Médio e África. A Ásia-Pacífico foi responsável pela maior 
participação no mercado global de suplementos de beleza e deve dominar o 
mercado durante o período de previsão. O Japão é o maior mercado da Ásia 
para suplementos de beleza, seguido de perto pela China e Coréia. A Europa é 
o segundo maior mercado com mais de 25% de participação no mercado global 
de suplementos de beleza. A Europa Ocidental (Alemanha, Reino Unido, 
Espanha, Itália e França) foi responsável pela maior parte da receita de mais de 
20% no mercado global de suplementos de beleza. O mercado de suplementos 
de beleza na Europa é impulsionado principalmente pelas crescentes 
preocupações dos consumidores em relação à saúde e à beleza. 
 A América do Norte é o terceiro maior mercado devido à alta renda disponível e 
ao crescente endosso de celebridades. Vitamina A, C, D e E ， Óleo de peixe ， 
Ácido hialurônico ， Colágeno ， Coenzima Q10 estão entre os ingredientes 
mais populares com estudos científicos que apoiam os benefícios da beleza. 
Este artigo resume os mecanismos por trás dos efeitos de beleza do ácido 
hialurônico para efeitos de beleza, além de fornecer os estudos clínicos mais 
recentes.
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1.2
O mercado de suplementos para beleza impulsionado pela 
mudança do estilo de vida e aumento da renda do consumidor

INTRODU
1. Introdução
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Órgão ou Fluido            Homem Ovelha Coelho Rato

Cordão umbilical

Fluido sinovial

Derme

Corpo vítreo

Pulmão

Rins

Papilas renais

Córtex renal

Cérebro

Músculo

Intestino

Linfa torácica

Fígado

humor aquoso

Urina

Lombar CSF

Plasma (serum)

4100

1400-3600

200

140-338
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8.5-18

0.3-2.2

0.1-0.3

0.02-0.32

0.01-0.1
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260

98-243

1-34

1.6-5.4

0.12-0.31

3890

29

93-113

250

4

54-76

27

1.5

0.6-2.5

0.019-0.086

34

30

74

44

5.4

4

0.2

0.048-0.26
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1.3    O que é ácido hialurônico e HAPLEX® Plus?
Ácido hialurônico em nosso corpo

O ácido hialurônico (HA) é um tipo de polissacarídeo composto por 
dissacarídeos repetidos de ácido D-glucurônico e N-acetil-D-glucosamina [2]. O 
hialuronato de sódio é a forma de sal de sódio e também a forma comercial de 
HA. É uma substância encontrada em todos os vertebrados, principalmente nos 
tecidos conjuntivos como cartilagem, osso, pele etc. [3] As concentrações (ug / 
g) de HA em vários órgãos de diferentes espécies estão listadas abaixo [4]. 
Devido às suas propriedades físicas e químicas únicas, o AH desempenha um 
papel importante em facilitar o movimento suave da articulação do joelho, 
mantendo a forma normal do humor vítreo e hidratando a pele.
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A diminuição de AH no corpo com passar do tempo

 O que é HAPLEX® Plus？

HAPLEX® Plus, hialuronato de sódio de grau alimentício de alta qualidade, foi o primeiro 
aprovado na China como um novo ingrediente alimentar. Estudos clínicos mostram que 
HAPLEX® Plus pode promover a saúde das articulações e a beleza da pele.
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O conteúdo de AH no corpo diminui com a idade
 (Longas MO, Russell CS, He X-Y，1987)

  Conforme as pessoas envelhecem, 
o metabolismo das células desacelera 
e a síntese de HA em nosso corpo 
diminui. Como resultado, não há HA 
suficiente no fluido sinovial de juntas 
para lubrificação e não há o suficiente 
de HA na pele para retenção de água. 



Músculo

Tendões / ligamentos

Meniscus
Cartilagem

Sivóvia
Fluido sinovial

Cápsula

Osso

Tendões/ligamentos, 
enfraquecidos e 

desgastados
Músculos

sinóvia episodicamente 
inflamada

Fluido sinovial com 
viscosidade reduzida

Cartilagem destruída

Excrescências ósseas
Esclerose óssea
Desgastado, rachado
menisco
Cápsula espessada

a Normal             b  Osteoartrite
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A osteoartrite (OA) é um tipo de 
doença articular que resulta da 
degradação da cartilagem articular e do 
osso subjacente [5]. Os sintomas mais 
comuns são dores nas articulações e 
rigidez. Inicialmente, os sintomas podem 
ocorrer apenas após o exercício, mas 
com o tempo podem se tornar 
constantes.. 

2.1 Como o ácido Hialurônico promove a saúde das articulações?

Outros sintomas podem incluir dor nas 
articulações, inchaço, diminuição da 
amplitude de movimento e, quando as 
costas são afetadas, fraqueza ou 
dormência dos braços e pernas. 
Embora OA ocorra em pessoas de 
todas as idades, é o mais comum 
em pessoas com mais de 65 anos, 
risco comum e fatores incluem aumento 
de idade, obesidade, lesão articular 
anterior, uso excessivo das 
articulações, músculos da coxa fracos 
e genes. 

desnaturação [7, 8], protegendo a camada 
externa da cartilagem [9, 10], bloqueando 
a inflamação sinovial [11], aumentando a 
densidade dos condrócitos [12], 
promovendo o metabolismo sinovial [13], 
normalizando o líquido sinovial [14] e 
aliviando a dor [15]. Portanto, o HA é 
conhecido por ter uma forte relação com a 
saúde da articulação do joelho.

AH tem alta viscosidade e elasticidade em 
água. A viscosidade do líquido sinovial é 
atribuível ao AH e o AH serve como um 
lubrificante para os movimentos articulares. 
Estudos descobriram que o conteúdo de AH 
no líquido sinovial de pacientes com OA 
diminuirá [6]. Há um amplo consenso de que 
as manifestações precoces da OA estão 
relacionadas a alterações na viscoelasticidade 
do líquido sinovial, que são responsáveis por 
uma diminuição na ação protetora da 
cartilagem, tal deterioração aparece 
principalmente devido a uma diminuição na 
concentração e peso molecular da sinovial HA. 
Além disso, as funções do HA incluem a 
prevenção da cartilagem
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  2.21 Por que você deve usar ácido hialurônico em suas suplementação?
A condroitina e a glucosamina são os ingredientes mais populares que auxiliam na 
saúde dos ossos e das articulações. Muitos estudos confirmaram que o sulfato de 
condroitina, a glucosamina e o ácido hialurônico desempenham papéis diferentes nas 
articulações e promovem sinergicamente a saúde das articulações. Devido ao papel 
fundamental do ácido hialurônico na saúde das articulações, os suplementos para 
cuidados com as articulações com ácido hialurônico estão se tornando cada vez mais 
populares, e o ácido hialurônico se tornou um ingrediente essencial para produtos para 
a saúde das articulações. Nossa empresa realizou testes clínicos de sulfato de 
condroitina oral e ácido hialurônico para melhorar os sintomas da OA degenerativa, e 
o  efeito de melhora é muito óbvio.



2. HAPLEX® Plus

JOINT HEALTH

7

Título: Estudo clínico sobre a eficácia do HAPLEX® Plus associado 
ao sulfato de condroitina (CS) no tratamento sintomático da 
OA degenerativa

Organização de pesquisa:    A&G laboratories, Spain

Amostras: HAPLEX® Plus (Bloomage Freda Biopharm Co., 
Ltd.) 150mg/dia, CS 800mg/dia

Voluntários: N=29, age 40~80, diagnóstico de osteoartrite do joelho; 

Método: 

1

O estudo do HAPLEX® Plus associado ao CS foi desenhado, organizado 
e implementado como um estudo clínico prospectivo de 6 meses de 
acompanhamento. Os 29 voluntários foram atribuídos a um grupo de 
tratamento. As visitas de acompanhamento foram agendadas no 
laboratório de pesquisa aos 3 e 6 meses do início do tratamento. A 
eficiência do tratamento foi expressa para os seguintes parâmetros: 
intensidade generalizada da dor nas articulações usando escala visual 
analógica (VAS) de 0 a 10, índice WOSI de instabilidade do ombro, 
questionário WOMAC para OA de joelho e quadril, índice de Lequesne 
para OA de joelho.

Resultados:

Mudanças geral na intensidade da articulação 
a dor foi avaliada em cada visita com o
pontuação, por meio da escala Likert. está com 
Pontuação 0 (Sem Dor) e 10 (Maximo de Dor).

A intensidade média de dor nas articulações 
foi reduzido em uma média de 0.69 unidades 
(p＜0.05)

O sintoma melhora após o estudo.

® Plus 
2.3 

Que tipo de benefícios o HAPLEX
         pode trazer para a saúde das articulações



2. HAPLEX® Plus
JOINT HEALTH

8

Conclusão: A administração oral de HAPLEX® Plus e CS pode melhorar os sintomas da OA.

O questionário WOSI tem quatro partes, a saber
Sintomas físicos, esportes / recreação / trabalho
(SRW), Estilo de vida e emoções. Pontuação 0
representa o sintoma mais leve, enquanto a 
pontuação 100 representa o sintoma mais grave 
para cada variável.

As pontuações diminuíram significativamente após o 
estudo. Sintomas físicos, SRW, Estilo de vida,  
p ＜0,01;  Emoções   p ＜ 0,05. 

O sintoma melhora após o estudo.

O questionário WOMAC tem três partes,
a saber, dor, rigidez e atividades diárias
Viver (ADL). Pontuação 0 representa o mais 
leve sintoma, enquanto a pontuação 4 
representa o sintoma mais severo.

Os escores de dor, rigidez e AVD diminuíram 
significativamente ápos o estudo.dor, ADL p＜0.01; 
Rigidez p＜0.05.

O sintoma melhora após o estudo.

A avaliação em cada momento foi feita
de acordo com a pontuação de Lequesne
índice algofuncional. Pontuação 0 representa
sintoma mais leve, enquanto pontuação alta
representa o sintoma mais grave para cada
questionário.

A pontuação diminuiu significativamente 
(p＜0.01) e o sintoma melhora após o estudo.
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Título: Estudo clínico sobre a eficácia do HAPLEX® Plus na melhora da 

cartilagem articular para pessoas que praticam atividade física intensa

Organização de pesquisa:    A&G laboratories, Spain

Amostras: HAPLEX® Plus (Bloomage Freda Biopharm Co., Ltd.) 150mg/dia

Voluntários: N=33, Pratique atividade física muito intensa; 

Método: 

2

O estudo do HAPLEX® Plus foi desenhado, organizado e implementado 
como um estudo clínico prospectivo. Os 33 voluntários tratados com 
HAPLEX® Plus por 90 dias. A eficiência do tratamento foi expressa para 
os seguintes parâmetros: Escala Visual Analógica de dor localizada e 
dor geral, índice WOSI de instabilidade do ombro, questionário WOMAC 
para osteoartrite de joelho e quadril, Lequesne índice para OA de joelho.

Resultados:

A dor foi avaliada em cada visita através de
pontuação usando a escala de Likert. A escala 
Likert foi pontuado 0 (sem dor) e 10 (máximo
dor). 

A intensidade média da dor localizada e
dor generalizada foi reduzida em uma média
de 4,50 e 2,90 unidades, que eram ambas
estatisticamente significativo (p <0,001) e 
clinicamente relevante. 

O sintoma melhora após o estudo.



2. HAPLEX® Plus
JOINT HEALTH

10

Neste estudo, observa-se que a dor sofrida pelos voluntários é aliviada e a 
funcionalidade de sua cartilagem articular melhorada significativamente. A 
administração oral de HAPLEX® Plus pode melhorar a saúde das articulações.

Conclusão:

O questionário WOSI tem quatro partes, a saber
Sintomas físicos, esportes / recreação / trabalho
(SRW), Estilo de vida e emoções. Pontuação 0
representa o sintoma mais leve, enquanto a 
pontuação 100 representa o sintoma mais grave 
para cada variável. 

Existem diferenças estatisticamente significativas 
entre a linha de base e a final (p=0,003). 

O sintoma melhora após o estudo.

O questionário WOMAC tem três partes,
a saber, dor, rigidez e atividades diárias
Viver (ADL). Pontuação 0 representa o mais 
leve sintoma, enquanto a pontuação 4 
representa o sintoma mais severo. 

Os escores de dor, rigidez e AVD diminuíram
significativamente após o tratamento. O sintoma
é melhorado após o estudo. 

A avaliação em cada momento foi feita
de acordo com a pontuação de Lequesne
índice algofuncional. Pontuação 0 representa
sintoma mais leve, enquanto pontuação alta
representa o sintoma mais grave para cada
questionário. 

A pontuação diminuiu significativamente e o
o sintoma é melhorado após o estudo. 
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Neste estudo, observa-se que a osteoporose das mulheres na pós-menopausa 
melhora. A administração oral de HAPLEX® Plus tem se mostrado eficaz, com 
resultados estatisticamente significantes sobre a massa óssea e dor generalizada.

Conclusão:

Título: Estudo clínico sobre a eficácia de HAPLEX® Plus na melhora da 
osteoporose

Organização de Pesquisas:    A&G laboratories, Spain

Amostras: HAPLEX® Plus (Bloomage Freda Biopharm Co., Ltd.) 150mg/dia

Voluntários: N=29, age 55-79, com osteoporose; 

Método: 

3

O estudo do HAPLEX® Plus foi desenhado, organizado e implementado 
como um estudo clínico prospectivo. Os 33 voluntários foram tratados 
com HAPLEX® Plus por 6 meses. A eficiência do tratamento foi expressa 
para os seguintes parâmetros: a taxa de transmissão óssea, VAS dor 
geral.

Resultados:

A massa óssea aumentou em média 0,031 unidade 
(p = 0,010).

O sintoma melhora após o estudo.

A intensidade média da dor generalizada reduziu em 
média 0,69 unidade (p = 0,023).

O sintoma melhora após o estudo.
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 3.1  Como o ácido hialurônico pode promover a beleza da pele

A pele é o maior órgão do corpo e atua como uma barreira protegendo contra fatores 
exógenos e evitando a perda de água do corpo. A pele seca pode reduzir a função de 
barreira da pele. A pele seca também pode reduzir a qualidade de vida de uma pessoa, 
não só por causa do movimento lento, mas também pelo desconforto associado à pele 
esticada e seca. Além disso, a pele seca também contribui para a formação de rugas. 
O AH existe em todos os vertebrados, principalmente na pele, cartilagem, osso, etc. Em 
particular, mais de 50% do AH corporal total está presente na pele [16, 17]. O conteúdo 
de AH da derme é muito maior do que o da epiderme [18].O AH desempenha um papel 
importante na manutenção dos espaços extracelulares, preservando a hidratação do 
tecido e facilitando o transporte de solutos iônicos e nutrientes para as células na 
camada superior devido à sua capacidade de retenção de água. Portanto, o HA é 
importante para manter a pele saudável. No entanto, o envelhecimento e os estímulos 
extrínsecos, como a radiação ultravioleta solar, o fumo e os poluentes atmosféricos 
reduzem gradualmente a quantidade de AH no corpo. A redução do AH no corpo 
aumenta as dores nas articulações e a pele seca. Nos últimos anos, o público passou a 
ingerir AH para compensar sua perda no organismo. Espera-se que os suplementos 
dietéticos de AH sejam suplementos anti-envelhecimento eficazes porque um programa 
americano ABC News, que foi ao ar em novembro de 2002, afirmou que a chave para a 
longevidade em uma aldeia japonesa (específica) era sua dieta rica em AH [19].

3. HAPLEX® Plus
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3. HAPLEX® Plus

Assim como melhores amigos que são 
tão próximos que eles  até terminem as 
frases um do outro, AH é complemento 
de colágeno e apoiam um ao outro 
perfeitamente. AH aumenta a 
capacidade do corpo de produzir e 
sintetizar, ou usar colágeno. então 
tomar colágeno e HA juntos, você 
está aumentando a eficácia de ambos. O 
que leva a benefícios globais para o seu 
sistema inteiro. 
O colágeno é uma proteína estrutural 
natural em uma forma fibrosa encontrada 
em um corpo humano . Cerca de 30% de 
todas as proteínas do corpo são

colágeno,especificamente
 relevante para a 
pele, colágeno fornece 
força, flexibilidade e 
resistência, em outras 
palavras, é a presença 
de colágeno que dá 
firmeza à pele. Moléculas 
de AH podem reter até 
1000 vezes seu peso em 
água. Portanto, AH's é o 
segredo para manter a 
pele hidratada. O AH 
trabalha junto com o

colágeno, fornecendo um ambiente rico 
em umidade onde o colágeno pode esticar 
sem quebrar. Enquanto o Colágeno atua 
na firmeza da pele, o HA nutre e hidrata o 
Colágeno para mantê-lo úmido e flexível, 
preenchendo com água o espaço livre da 
matriz da pele e dando-lhe uma aparência 
mais cheia, firme e jovem. O HA 
também ajuda na cicatrização de feridas, 
reparo de tecidos, lábios rachados, 
problemas de couro cabeludo seco, 
gengivas e até mesmo o nível de 
umidade de nossos olhos. Portanto, a 
fórmula com HA poderia trazer um 
resultado perfeito de 1 + 1> 2.

3.2 Por que você deve usar HA em suas formulações?

ÁCIDO HIALURÔNICO + COLÁGENO = O TIME DOS SONHOS

O colágeno é amplamente utilizado em suplementos dietéticos de beleza. Se o ácido 
hialurônico for adicionado à fórmula, funcionará melhor? A resposta, claro que sim.



Título: Estudo clínico sobre a eficácia de hidratação da pele do HAPLEX®Plus

Organização de pesquisa:    Health food registered inspection agency, China

Amostras: HAPLEX® Plus (Bloomage Freda Biopharm Co., Ltd.) 120mg/dia 
e cápsulas de placebo

Voluntários: N=52, aged 30~50, female 

Método: 

1

O estudo do HAPLEX®Plus foi desenhado, organizado e implementado 
como um estudo clínico prospectivo. Os 52 voluntários foram tratados 
com HAPLEX®Plus e placebo por 45 dias, respectivamente. A umidade 
da pele da testa e itens de segurança foram testados no estudo.

Resultados:

A umidade da pele do grupo teste aumentou de 8,8 
para 9,5, a diferença foi significativa (p ＜ 0,05). A 
diferença entre o grupo teste e o grupo controle foi 
significativa (p ＜ 0,05).

A umidade da pele do grupo de teste é aumentada 
após o estudo.

SKIN BEAUTY
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® Plus 

3. HAPLEX® Plus

Control
HAPLEX Plus

Que tipo de benefícios o HAPLEX
pode trazer para a beleza da pele?

3.3



Título: Estudo clínico sobre a eficácia anti-rugas do HAPLEX® Plus

Organização de pesquisa:    A&G laboratories, Spain

Amostras: HAPLEX® Plus (Bloomage Freda Biopharm Co., Ltd.) 150mg/day

Voluntários: N=29

Método: O estudo do HAPLEX® Plus foi desenhado, organizado e implementado 
como um estudo clínico prospectivo. Os 29 voluntários foram tratados 
com HAPLEX® Plus por 6 meses. A eficiência do tratamento foi expressa 
para os seguintes parâmetros: elasticidade bruta da pele, elasticidade 
líquida da pele e elasticidade da superfície inteira da pele.

Oral HAPLEX® Plus provou ser eficaz, com resultados estatisticamente significativos 
nos parâmetros de hidratação e elasticidade da pele. A administração oral de 
HAPLEX® Plus pode nutrir a pele por dentro e torná-la mais elástica.

Conclusão:

Resultados:

A elasticidade média bruta da pele, 
elasticidade líquida da pele e elasticidade 
da superfície da pele inteira aumentou 
em uma média de 0,04 unidade (7%), 
0,04 unidade (15%) e 0,03 unidade 
(11%), que eram todas estatisticamente 
significativo e clinicamente relevante.
O sintoma melhora após o tratamento.

2
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3. HAPLEX® Plus



  Hoje em dia, as pessoas estão vivendo 
mais e com maior intensidade porém 
estão sofrendo mais de problemas nas 
articulações e ossos. AH usado como 
suplemento alimentar é seguro, sem 
efeitos colaterais. A eficácia do AH oral 
na promoção saúde das articulações e 
beleza da pele é demonstrada pelos 
ensaios clínicos. Enquanto isso, o AH 
oral pode promover benefícios incríveis. 

Conclusão

Conclusions

A Saúde dos olhos, mucosas, etc. 
São necessários mais estudos 
e pesquisas. Este artigo ajuda 
as pessoas a entender mais 
sobre AH e seus benefícios.
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4. Conclusões
Conclusions



TOP 5 RAZÕES

Add: No.678 Tianchen St., High - Tech Development Zone, Jinan, China 250101
Tel: +86 531 82685998     Fax: +86 531 82685988
www.bloomagefreda.com       E-mail: customer@bloomagefreda.com

1  Clinicamente comprovado

Seu produto merece os melhores ingredientes. HAPLEX® Plus tem benefícios 
clinicamente comprovados para a saúde e beleza das articulações por dentro.

2  Natural, seguro

Produzido por fermentação, o HAPLEX® Plus é certificado Kosher e Halal, não-
OGM e de origem não animal. A segurança do HAPLEX® Plus é comprovada 
por agências de testes autorizadas americanas e chinesas.

3  Alta pureza

HAPLEX® Plus é com maior ensaio e menos impurezas.

4  Declaração de gestão de qualidade 

Com o sistema de gerenciamento de qualidade ISO9001, HACCP, ISO 22000 e 
GMP, a qualidade do HAPLEX®Plus pode ser garantida..

5  Professional service

Bloomage Freda Biopharm é o maior fabricante de hialuronato de sódio do 
mundo. Com mais de 20 anos de experiência, podemos fornecer aos nossos 
valiosos parceiros produtos personalizados e suporte técnico completo 
relacionado à aplicação de ácido hialurônico.

Add: 181 New Road, Suite 308, Parsippany NJ 07054
TEL: +1-973-255-6687        FAX: +1-973-428-4925
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