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Slik fungerer den nye og unike hårfilleren mot håravfall 
– tydelig resultat etter få behandlinger 
 
Peptidteknologi er den nyeste metoden å bekjempe håravfall på. I Norge lanseres nå Dr. 
CYJ Hair Filler, en ny og unik injeksjonsgel med peptider som kommuniserer med 
kroppens celler for å motvirke håravfallet. Pasienter som har blitt behandlet med 
hårfilleren, ser resultater etter bare noen få behandlinger. 
 
Peptidteknologi* er et nytt og effektivt 
alternativ til den behandlingen av håravfall 
som har vært tilgjengelig hittil. Den anses som 
mer effektiv enn PRP, laserbehandling og 
kosttilskudd, og den er et kostnadseffektivt og 
mindre drastisk inngrep enn en 
hårtransplantasjon.  
 
Først ut på det nordiske markedet er Dr. CYJ 
Hair Filler, en injeksjonsgel med peptider som 
har blitt utviklet etter mange års vitenskapelig 
medisinsk forskning ved Caregen Research 
Center i Sør-Korea. Nå introduserer Caregen 
Nordic hårfilleren i Norge. 
 
Flere klinikker i Sverige begynte å bruke hårfilleren i 2018. Karima Djoumi, lege innen 
estetisk medisin, bruker Dr. CYJ Hair Filler ved sin klinikk Silhouette Laser Clinic i 
Stockholm.  
– Jeg har sett gode resultater hos pasientene mine som har brukt denne hårfilleren. På en 
pasient som nettopp har startet med behandlingen, har jeg sett tydelig hårvekst etter bare to 
besøk. En annen mannlig pasient avsluttet en kur med fire behandlinger, og har deretter 
fortsatt med en behandling i måneden for å opprettholde hårveksten. Det har blitt en tydelig 
forbedring og en stor, synlig forskjell på før og etter behandlingen, forteller hun. 
 
Pasienter med Alopecia Areata (flekkvis håravfall) og arvelig eller aldersrelatert håravfall hos 
menn og kvinner kan få hjelp av behandlingen. Det har vist seg at behandlingen fungerer 
ekstra godt på kvinner.  
– Det er vanlig at kvinner som har kommet i overgangsalderen, begynner å miste en del hår. 
De kan få god hjelp av denne hårfilleren, sier dr Karima Djoumi. 
  
– Denne hårfilleren stopper håravfallet og stimulerer hårveksten. Den bidrar også til at håret 
som vokser ut igjen, får bedre kvalitet og sterkere hårstrå med mer glans og farge, sier dr Ali 
Hajimirsadeghi, lege og grunnlegger av Caregen Nordic. 

 Resultatet etter fire behandlinger med Dr CYJ Hair Filler 
på en 45 år gammel kvinne. 
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Peptidene i hårfilleren vekker til liv hvilende hårsekker ved å øke blodgjennomstrømningen i 
de minste blodårene i hodebunnen. Peptidene bidrar også til at hårsekkene blir større, 
aktiverer stamceller, forebygger celledød og maksimerer dannelsen av nye hårsekker. Det bør 
finnes hårstrå rundt området som har blitt utsatt for håravfall, siden det kan bli vanskelig å få 
håret til å vokse igjen på steder som er helt nakne og glatte, siden hårsekkene sannsynligvis 
allerede har dødd der. 
 
Behandlingen starter med en påføring av bedøvelsesspray eller ledningsanestesi i 
hodebunnen. Deretter injiseres gelen i hodebunnen der håret har blitt tynt. Hårfilleren injiseres 
med flere stikk med en centimeters mellomrom. Etter rundt ti minutter er injeksjonen fullført. 
En kur består av fire behandlinger ved klinikk, med to ukers mellomrom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Fakta om biomimetiske peptider 

• Peptider er korte kjeder av aminosyrer som forekommer naturlig i kroppen.  
• Biomimetiske peptider fremstilles kjemisk for å være identiske med kroppens egne 

peptider. 
• Hver peptid har forskjellige egenskaper som fungerer på sin egen, spesielle måte.  
• Peptider innen hårpleie kommuniserer med kroppens celler for å for eksempel øke 

blodtilførselen til hårsekker, maksimere dannelsen av hårsekker, aktivere stamceller 
og forebygge celledød.  

• Forskere innen legemiddelutviklingen studerer peptider for å forsøke å finne medisin 
som kan kurere for eksempel diabetes, revmatisme, Alzheimers og 
antibiotikaresistens. 

• I dag har Caregen patent på mer enn 140 forskjellige peptider.  
• DR. CYJ Hair Filler inneholder syv patenterte peptider 
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Mann, 40 år. Resultat etter avsluttet kur med fire behandlinger. 


