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Koreansk skjønnhetspleie med unik 
peptidteknologi blir nå lansert i Norge 
 
Etter å ha gjort stor suksess på svenske skjønnhetsklinikker, kommer nå det 
sørkoreanske cosmeceutical-selskapet Caregen til Norge.  
Selskapet har hatt global suksess takket være sin nære relasjon med 
legemiddelindustrien og vitenskapelig forskning. Gjennom utvikling av 
biologiske peptider, stamceller og vekstfaktorer har selskapet utviklet sikre og 
effektive behandlinger innen hud- og hårpleie. 
 
Caregen Nordic er navnet på den skandinaviske 
distributøren for det sørkoreanske cosmeceutical-
selskapet Caregen. Med vitenskapelig forskning innen 
dermatologi har selskapet utviklet en innovativ 
peptidteknologi, som på en sikker og effektiv måte 
bidrar til å forfine, gi næring til og gjenoppbygge hud 
og hår. Caregen er et internasjonalt etablert varemerke 
med virksomhet i mer enn 130 land over hele verden. 
Selskapet omsetter for flere milliarder, og har blitt en 
stor aktør i skjønnhetsbransjen. Caregen Nordic ble 
etablert i Sverige i 2018, og nå kommer selskapet til 
Norge.  
 
Ada Dernestam Jansson er selgeren i Caregen Nordics 
som skal introdusere produktene i Norge.  
– Jeg gleder meg til å begynne å arbeide med Caregen 
Nordic og deres produkter, som ligger ekstremt langt fremme. Produktene er moderne og gir 
pasientene et naturlig og mer varig resultat, sier Ada, som er hudterapeut og selger for Caregen Nordic 
i Norge. 
 
Caregen Nordic drives av legen Ali Hajimirsadeghi, som har grunnlagt Hagakliniken i Gøteborg i 
Sverige. Han har spesialkompetanse innen kardiologi og indremedisin, og han har mer enn 20 års 
erfaring fra arbeid med estetiske injeksjonsbehandlinger.  
– Med peptidteknologi får man et mer naturlig og varig resultat av behandlingene, noe forbrukerne 
ønsker. Produktene har lenge vært populære i Asia, Europa og Nord-Amerika, spesielt i land som 
Russland, Spania og Canada. Vi gleder oss til å presentere dem i Norge, sier doktor Ali 
Hajimirsadeghi. 
 
Det som gjør Caregen unikt, er først og fremst de patenterte peptidene som har revolusjonert innholdet 
i skjønnhetsbehandlinger som blant annet fillers, hårfiller og serum for bryn og vipper. Caregen har i 
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dag patent på mer enn 140 ulike biomimetiske peptider, som spiller en stor rolle i reduksjon og 
forebygging av rynker, fine linjer og for cellers overlevelse og fornyelse. 
 
Et utvalg av Caregens populære produkter med peptidteknologi: 
DR.CYJ Hair filler – verdens første hårfiller som motvirker og stopper ulike typer håravfall. 
Pelo Baum – sjampo, balsam og vippe- og brynserum som styrker hårveksten og motvirker håravfall. 
Revofil – filler med et naturlig og langvarig resultat. Den gjenoppretter huden, reduserer rynker og 
fine linjer, og den kan bygge volum i for eksempel lepper, hake og kinn.  
Prostrolane Inner B – fettreduserende injeksjonsbehandling som reduserer fettvev som det er vanskelig 
å komme til med trening og sunt kosthold. 
 
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 hudpleie kommuniserer med kroppens celler for å for eksempel forhindre 

kroppens nedbryting av hyaluronsyre, og selv produsere mer kollagen, elastin og 
hyaluronsyre.  

• 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.  
 
Hva er cosmeceuticals? 
Cosmeceuticals er et engelsk uttrykk som er en kombinasjon av «cosmetics» og «pharmaceuticals». 
Begrepet defineres som medisinsk kosmetikk eller medisinsk hudpleie, og det brukes om produkter 
innen skjønnhetsbransjen som inneholder bioaktive stoffer.   
 
For mer informasjon 
Ada Dernestam Jansson, selger for Caregen Nordic i Norge 
ada@caregennordic.se  
Annika Li Krusensten, pressekontakt, tlf: +46 (0)737131750, e-post: 
annika.krusensten@perspective.se 
Ali Hajimirsadeghi, lege og administrerende direktør for Caregen Nordic 
 ali@hagakliniken.se  
 
www.caregennordic.se  
 
 
 
 
 
 


