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SenzaGen säkrar order på 0,65 MSEK för 
GARD®skin Dose-Response från ett av världens 
största kosmetikabolag

Lund, 9 juli 2021

SenzaGen har säkrat uppdraget att testa ingredienser i kosmetikaprodukter från ett av världens 
största kosmetikabolag. Uppdraget har ett värde på ungefär 0,65 MSEK och omfattar bolagets 
unika GARD®skin Dose-Response test. Testerna kommer att utföras i SenzaGens GLP-certifierade 
laboratorium i Lund.

SenzaGen inleder samarbete med ett av världens ledande bolag inom skönhet och kosmetika. Med 
GARD®skin Dose-Response vill bolaget undersöka vid vilken dos ett ämne eller en blandning av 
ämnen i en kosmetikaprodukt blir allergiframkallande. Det kan till exempel gälla vissa 
parfymämnen, konserveringsmedel, växtbaserade ingredienser eller hårfärgsämnen.

”Det är fantastiskt roligt och ett erkännande för oss att ett av världens största och ledande bolag 
inom skönhet och kosmetika väljer att testa ingredienser med vår unika testmetod GARDskin Dose-
Response. Samarbetet bekräftar förtroendet för GARD®-teknologins förmåga att identifiera vid 
vilken dos ett ämne kan orsaka allergi samt visar vilken stark ställning SenzaGen har i detta 
marknadssegment. Vi ser tydligt att GARDskin Dose-Response fyller ett behov som företag och 
forskare inom kosmetikaindustrin länge efterfrågat och som vi är en av de första att kunna leverera. 
Vi ser fram emot att ge bolaget data som säkerställer att deras produkter inte innehåller 
allergiframkallande ämnen som kan skapa problem för världens konsumenter”, säger Axel Sjöblad, 
VD på SenzaGen.

GARD®skin Dose-Response är ett test som ger information om vid vilken dos ett ämne är 
allergiframkallande. Med testet kan bolag inom bland annat kosmetika-, läkemedels- och 
kemikalieindustrin identifiera den högsta möjliga mängden av en kemikalie, s.k. ”Dose of Departure”, 
som de kan inkludera i sina produkter, vilket utgör ett viktigt underlag för prioritering och 
beslutsfattande inom forskning och utveckling. Det nya testet är en utökad applikationsdomän av 
GARD®skin och är ett av det första i sitt slag på marknaden.
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Om oss

SenzaGen är ett svenskt bioteknikbolag som erbjuder den senaste teknikens djurfria tester för att 
bedöma om kemikalier kan vara allergiframkallande. Testmetoden GARD® kombinerar genomiska 
data från mänskliga celler med maskininlärning vilket ger en unik förmåga att identifiera och 
analysera om kemikalier kan orsaka allergiska reaktioner på huden eller i luftvägarna. Med 
enastående hög träffsäkerhet möter GARD® behoven inom flera industrier och bidrar till att företag 
kan utveckla, producera och leverera säkrare, etiska och mer hållbara produkter. GARD®-testerna 
utförs i SenzaGens GLP-godkända laboratorium samt hos utvalda partners i Europa och USA. 
SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i USA. För mer information, besök www.

. senzagen.com
 
SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 
00 399, , är bolagets Certified Adviser.info@fnca.se
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