
 

Caregen Nordic är ett distributionsbaserat företag åt Caregen. Caregen grundades år 2001 i Sydkorea av Dr. 
Chung Yongji och har idag patenterat över 140 olika biomimetiska peptider. Bolaget är ett världsledande 
cosmeceutical-företag som bedriver forskning och utveckling av biologiska peptider, stamceller och 
tillväxtfaktorer. De har sin expertis inom dermatologi och utvecklar läkemedel för såväl skönhetsbranschen som 
för hudsjukdomar. Caregens produkter finns tillgängliga i fler än 130 länder runt om i världen. Caregen har 
strikt kvalitetskontroll och har bland annat tilldelats CE-märkning och certifiering ISO 9001:2000 och 14001.  

Pressmeddelande            Stockholm 2018-12-14 

 
Så fungerar nya unika hårfillern mot håravfall 
– tydligt resultat efter få behandlingar 
 
Peptidteknik är den senaste metoden för att råda bot mot håravfall. På den nordiska 
marknaden finns nu Dr. CYJ Hair Filler, en ny unik injektionsgel med peptider som 
kommunicerar till kroppens celler att själva motverka håravfallet. 
Patienter som behandlats med hårfillern ser resultat redan efter ett par behandlingar. 
 
Peptidteknik* är ett nytt effektivt alternativ till 
de behandlingar mot håravfall som finns att 
tillgå i dag. Den anses vara mer effektiv än 
PRP, laserbehandling och kosttillskott samt är 
ett kostnadseffektivt och mindre drastiskt 
ingrepp än en hårtransplantation.  
 
Först ut på den nordiska marknaden är Dr. 
CYJ Hair Filler - en injektionsgel med peptider 
som har tagits fram efter år av vetenskaplig 
medicinsk forskning på Caregen Research 
Center i Sydkorea. Nu introducerar Caregen 
Nordic hårfillern i Norden. 
 
Karima Djoumi, läkare inom estetisk medicin, har börjat använda Dr. CYJ Hair Filler på sin 
klinik Silhouette Laser Clinic i Stockholm.  
– Jag har sett goda effekter hos mina patienter som har använt den här hårfillern. På en patient 
som nyss har påbörjat behandlingen har jag kunnat se tydlig hårväxt efter bara två besök. En 
annan manlig patient fick avsluta en kur på fyra behandlingar och har sedan fortsatt med en 
behandling i månaden för att underhålla hårväxten. Det har blivit en klar förbättring och stor 
synlig skillnad på före och efter behandlingen, berättar hon. 
 
Patienter med såväl Alopecia Areata (fläckvis håravfall) som ärftligt eller åldersrelaterat 
håravfall hos män och kvinnor kan få hjälp av behandlingen. Kvinnor har visat sig svara extra 
bra på behandlingen.  
– Det är vanligt att kvinnor som har kommit in i klimakteriet börjar tappa en hel del hår. De 
kan få bra hjälp av den här hårfillern, säger dr Karima Djoumi. 
  
– Den här hårfillern både stoppar håravfallet och stimulerar hårtillväxten. Den bidrar också till 
att håret som växer tillbaka får en bättre kvalitet med starkare hårstrån som har mer lyster och 
färg, säger dr Ali Hajimirsadeghi, läkare på Hagakliniken och ägare av Caregen Nordic. 
 
 

 

Kvinna 30 år. Resultat efter en avslutad kur på 4 
behandlingar.  
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Peptiderna i hårfillern verkar för att väcka liv i vilande hårsäckar genom att öka blodflödet i 
hårbottens minsta vener. Peptiderna bidrar även till att hårsäckarna blir större, aktiverar 
stamceller, förebygger celldöd och maximerar bildandet av nya hårsäckar. Det bör finnas kvar 
hårstrån som angränsar till området som utsatts för håravfall eftersom det kan bli svårt att få 
håret att växa tillbaka på områden som är helt kala och glansiga då hårsäckarna troligtvis 
redan är döda där. 
 
Behandlingen börjar med en applicering av bedövningsspray eller ledningsanestesi i 
hårbotten. Därefter injiceras gelen i hårbotten på det område där håret har tunnats ut. 
Hårfillern injiceras med flera stick med en centimeters mellanrum. Efter ungefär tio minuter 
är injektionen avklarad. En kur består av fyra behandlingstillfällen på klinik med två veckors 
mellanrum. För tillfället erbjuds behandlingen på kliniker i Stockholm, Göteborg och Malmö. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Fakta om biomimetiska peptider 

• Peptider är korta kedjor av aminosyror som förekommer naturligt i kroppen.  
• Biomimetiska peptider framställs på kemisk väg för att vara identiska med kroppens 

egna peptider. 
• Varje peptid innehar olika egenskaper som verkar på sitt speciella sätt.  
• Peptider inom hårvård kommunicerar till kroppens celler att till exempel öka 

blodflödet till hårsäckar, maximera bildandet av hårsäckar, aktivera stamceller och 
förebygga celldöd.  

• Forskare inom läkemedelsutveckling studerar peptider för att försöka hitta mediciner 
som botar exempelvis diabetes, reumatism, Alzheimers och antibiotikaresistens. 

• Caregen har i dag patent på över 140 olika peptider.  
• DR. CYJ Hair Filler innehåller 7 patenterade peptider 

 
För mer information 
Lars Sjögrell, press- och kommunikationsansvarig, tfn: +46 702 69 53 00, e-post: 
lars.sjogrell@perspective.se 
Dr. Karima Djoumi, läkare på Silhouette Laser Clinic i Stockholm, tfn: 0706-547 802 
Dr. Ali Hajimirsadeghi, Caregen Nordic, e-post: ali@hagakliniken.se, mailkontakt är att föredra då 
han spenderar mycket tid med patienter. 
www.caregennordic.se  

 

Man 40 år. Resultat efter en avslutad kur på 4 behandlingar. 


