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Nå er Prostrolane Inner B tilgjengelig i Norge 

 – den første fettreduserende injeksjonsbehandlingen med peptider 
 
Prostrolane Inner B er en injiserbar gel som effektivt reduserer fett. Produktet virker 
på alle fettlag i både kropp og ansikt, og også på cellulitter. Behandlingen medfører ikke 
større ubehag, og det er ikke behov for bedøvelse. Med Prostrolane Inner B kan man 
punktbrenne fettansamlinger som det er vanskelig å komme til med trening og sunt 
kosthold. 
 
– Det er viktig å huske at fettreduksjonsbehandling aldri er en erstatning for trening og sunt kosthold 
for å få en sunn kropp. I stedet er det en effektiv måte for punktforbrenning av fettansamlinger, for 
eksempel en dobbelthake, sier Ali Hajimirsadeghi, lege og grunnlegger av Caregen Nordic.  
 
Under behandlingen injiseres en gel som reduserer 
fettceller, slik at fettvevet reduseres i det området 
man injiserer. I tillegg fremmes 
kollagenproduksjonen, slik at huden strammes opp 
og blir fast. Da unngår man slapp hud, som kan 
oppstå ved rask fettreduksjon. Gelens 
sammensetning består av naturlige, aktive 
ingredienser som hyaluronsyre og fire forskjellige 
cellekommuniserende peptider. 
 
– Nonapeptide-32: Fremmer metabolismen ved 
hjelp av glukolyse og glukoneogenese. Den jevner 
også ut huden og spor etter cellulitter. 
– Pentapeptide-43: Starter lipolyse som  
bryter ned fettceller.  
– Tripeptide-41: Stimulerer til lipolyse, fremmer 
cellefornyelse i vev og strammer opp huden. 
– Octapeptide-11: Aktiverer cellefornyelse for å forbedre hudkvaliteten, og jevner ut hudfargen.  
– Prostrolane inneholder også en lav dose hyaluronsyre, som kombinert med peptidene skaper en unik 
sammensetning som naturlig reduserer fettceller og strammer opp huden. 
 
– I motsetning til lignende behandlinger, reduserer Prostrolane fettcellene i stedet for å knuse dem. 
Med enkelte tidligere fettreduserende injeksjonsbehandlinger har pasienten også risikert ubehagelige 
bivirkninger som nekrose, hevelser, blåmerker, nummenhet og rødhet. Takket være Prostrolanes 
skånsomme peptidteknologi kan man nå gjennomføre en fettreduksjon uten disse bivirkningene, sier 
Ali Hajimirsadeghi. 
 

Resultat etter tre behandlinger med Prostrolane Inner-B 
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Behandlingen tar cirka 15 minutter, og resultatet blir synlig etter cirka to behandlinger. Etter den første 
behandlingen, startes fettreduksjonsprosessen i kroppen. Avhengig av sted og livsstil kan antall 
behandlinger variere, men det anbefales minst fire behandlinger. Kan variere fra person til person.  
 
Prostrolane fettreduksjon er tilgjengelig i to versjoner:  
Prostrolane Inner B, 2 ml – fettreduksjon for dobbelthake, overarmer, mage, rumpe og baksiden av 
lårene. Fungerer også som behandling av cellulitter. 
Prostrolane Inner B SE, 1 ml – fettreduksjon for poser under øynene. 
 
*Fakta om biomimetiske peptider 

• Peptider er korte kjeder av aminosyrer som forekommer naturlig i kroppen. De fungerer som 
budbringere i kroppen, og de forteller cellene hvordan de skal reagere.  

• Biomimetiske peptider fremstilles kjemisk for å være identiske med kroppens egne peptider. 
• Hver peptid har forskjellige egenskaper som fungerer på sin egen, spesielle måte.  
• 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.  
• Prostrolane Inner B inneholder fire patenterte peptider. 
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