
Behandling mot håravfall. 

Dr. CYJ Hair Filler från forskningsföretaget Caregen är CE-märkt produkt som motverkar 

håravfall och stimulerar hårtillväxt.  

Caregen är ett sydkoreanskt kosmetiskt företag som har fått en global framgång inom 

utveckling av produkter som är berikade med exklusivt patenterade tillväxtfaktorer och 

biomimetiska peptider.  

Dr. CYJ Hair Filler är den enda fillern som behandlar håravfall och har funnits på marknaden 

sedan 2016. Dr. CYJ Hair Filler är en blandning av hyaluronsyra och 7 biomimetiska peptider 

med olika egenskaper som verkar på sitt speciella sätt.  

Verkningsmekanismen för Dr. CYJ Hair Filler baseras på att dessa 7 olika peptider stimulerar 

hårtillväxt genom att: 

• Tillföra näring via nybildning av blodkärl 

• Motverka oxidativ stress från fria radikaler 

• Stimulera hårtillväxt som förlänger anagena fasen (tillväxtfasen) 

• Stimulera stamcells differentiering som bildar nya hårsäckar 

• Blockera signalen från dihydrotestosteron som triggar håravfall 

Kliniska studier som är gjorda på män och kvinnor visar att hårtätheten ökar med 22% och 

tjockleken på hårstråna ökar med 26% efter 8 veckors behandlingskur. 

Hur går behandlingen till? 

Efter en lokal bedövning injiceras Dr. CYJ Hair Filler med små stick i hårbotten i området där 

håret har tunnats ut. En kur med 4 behandlingar med 2 – veckors intervall rekommenderas. 

För att bibehålla effekten av behandlingen rekommenderas 1 behandling per månad var 6:e 

månad.  

Inför besöket 

Du ska vara frisk, inga sår eller hudutslag i det behandlade området. Du ska inte vara 

gravid/ammande och ej under 18 år gammal. Undvik blodförtunnande och 

antiinflammatoriska läkemedel 7 dagar innan behandlingen (rådgör med din läkare). Undvik 

alkohol 1 vecka innan behandlingen. Håret ska vara nytvättat, undvik vax eller spray i håret. 

Biverkningar 

Du kan få rodnad, svullnad, blåmärken, lätt klåda, smärta i behandlingsområdet, vilket är 

oftast övergående inom 3 dagar. 

Efter besöket 

Undvik smink, hårvårdsprodukter och att röra vid det behandlade området i 24 timmar efter 

behandlingen. Du kan tvätta håret tidigast en timme efter din behandling. Undvik intensiv 

fysisk aktivitet, bastu och intag av alkohol i 48 timmar efter din behandling. Utsätt inte 

behandlat område för solarium/solning tills eventuellt blåmärke har försvunnit.  

 

 



Priser 

Dr. Cyj Hair Filler (hårbotten)                                   2500 kr 

Dr. Cyj Hair Filler x 4 behandlingar                                                                           7500 kr 

 

  


