
 Nucleofill חומר הזרקה מהפכני לבנייה מחודשת של העור, 
המבוסס על פולינוקלאוטידים פעילים שתוכננו במיוחד להחייאת העור 
ולבניה מחודשת של העור. מוסיף עובי גמישות וברק לעור. באישור 

משרד הבריאות. 
מולקולות ביולוגיות, פולינוקלאוטידים טבעיים, בעלי צמיגות גבוהה 

הפועלים בשלוש רמות: הרמה, נוגד חמצון ולחות.
Nucleofill לא עוד חומר שיוצר נפח כמו חומרי מילוי, אלא חומר 

המעודד ומגביר  ייצור של סיבי קולגן . התחדשות עור רב שכבתית 
 באפידרמיס, בדרמיס ובתאי השומן . מטפל במקור הזדקנות העור 

ולא רק בתסמיני ההזדקנות.

Nucleofill  מוצר המשלב:

ביו רויטליזציה- שימוש בחומרים המסוגלים בעיקר לשפר את 
הֹוֵמאֹוְסָטִזיס של התא והחייאת העור.

Bio-Restructing -בניה מחודשת של העור- שימוש במתווכים 
תאיים-פולינוקלאוטידים   שתפקידם לעורר את התא לייצר טוב יותר 
ובכמויות גדולות יותר ולהתחיל את תהליכי ההתחדשות הפיזיולוגיים 

בעור.



Nucleofill

חומר הזרקה מהפכני לבנייה מחודשת של העור,  המבוסס על 
פולינוקלאוטידים פעילים שתוכננו במיוחד להחייאת העור ולבניה 

מחודשת של העור. מוסיף עובי גמישות וברק לעור.

Nucleofill  איננו מוצר סינטטי אלא  מיצוי טבעי, מסלמון בר ❏

בעל אותו מבנה תלת מימדי  של פוליאונוקלואיטיד אנושי.
תהליך טיהור קפדני❏
ריכוז נמוך של אורציל- תרכובת המכילה חנקן❏
ריכוז נמוך של מתכות כבדות- קטן מ- ppm 0,02- טיפול ❏

בטוח.
משקל מולקולרי גבוה- השפעה רק על המטריצה החוץ ❏

תאית, פולינוקלאוטיד לא נכנס לתוך התאים.
PH 6.8-72   קרוב לנייטרלי - ללא צריבה וכאב במהלך ❏

הטיפול. 

אינדיקציות:

עור רפוי, זרימת דם לקויה.❏
עור יבש❏
עור הנתון  ללחץ חמצוני.❏
סימני מתיחה.❏
צלקות.❏
מוסיף עובי גמישות וברק לעור.❏
גירוי ביולוגי והאצת ייצור קולגן מסוג 1.❏



מטריצת פולינוקלאוטידים טהורה במיוחד  המסוגלת 
להפעיל  תהליכי  בנייה מחודשת של העור:

 בשכבה העמוקה (רקמת שומן ועצם)➢
 בדרמיס (גירוי פיברובלסטים).➢

 

השפעה בשכבת הדרמו-אפידרמלית.
השפעה ברמת כלי הדם.

השפעה ברמת רקמות עמוקות
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פולינוקלואידים הם ביו פולימרים של 
נוקלואוטיד

אשר מורכבים מ-13 או יותר מונומרים 
נוקלאוטידים.

נּוְקֵלאֹוִטיִדים הם קבוצה של תרכובות 
אורגניות נמצאים בכל היצורים החיים, 

ומרכיבים, בין היתר, את החומר 
התורשתי.

הנוקלאוטידים מורכבים משלושה 
חלקים. החלק החשוב, אשר מבדיל בין 
הנוקלאוטידים השונים ומעניק להם את 

שמם, הוא
 הבסיס החנקני

הסופג וחוסם את הרדיקלים 
החופשיים.

 

 חד
סוכר
 קושר
מים
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בסיס חנקני- קשרים כפולים  עם תכונת הארומטיות מקנה 
לתרכובות אלו יציבות יתרה ,  הן סופגות וחוסמות  את הרדיקלים 

החופשיים



יכולת הלחות החזקה נובעת מיכולת ❏

אצירת המים של הקבוצות 

ההידרופיליות של  הסוכרים והפוספטים 

המרכיבים את הנוקלאוטידים הבודדים.

אפקט של “ספוג אלקטרוסטטי “- ❏

הענקת הידרציה עמוקה לרקמות - 

ביורויטליזציה- החייאת העור.

Nucleofill התכונה הייחודית של

יכולת הג'ל לספוג מים בצורה 
איטית ומתמשכת .



אפקט לחות, הודות ליכולתם של המטריצות הפולינוקלטידיות לקשור מים ולכוון אותם בתלת מימד ברקמה.אפקט של “ספוג ➢

אלקטרוסטטי “ מסוגל להבטיח רווחה תאית על ידי הענקת הידרציה עמוקה לרקמות - ביורויטליזציה- החייאת העור.

השפעה נוגדת חמצון לטווח הארוך. המבנה הכימי של ג'ל פולינוקלאוטיד מסוגל לחסום את הרדיקלים החופשיים באמצעות ➢

טבעת חנקנית. יכולת חסימת הרדיקלים החופשיים ממשיכה גם לאחר  הפירוק  האנזימטי.

➢ .CD40-ו CD 39  : אפקט ממריץ ברמה פיברובלסטית- פולינוקלאוטידים  מפעילים שני קולטנים על תאי פיברובלסטים

שפעול שני הקולטנים הללו גורם לייצור מואץ של קולגן מסוג 1 המאפשר אפקט הרמה  מיידי ומיצוק העור.

השפעה חשובה הקשורה לעלייה הן במספר והן בפעילות המטבולית של פיברובלסטים המפרישים החוצה את אבני הבניין ➢

הכוללות  בין היתר את הרכיבים הסיביים, שעמם נמנים בעיקר הקולגן והאלסטין.

השפעה מטבולית- פולינוקלואידים הם ביו פולימרים של נוקלואוטיד אשר מורכבים מ-13 או יותר מונומרים נוקלאוטידים שהם ➢

תרכובות אורגניות הנמצאות בכל היצורים החיים, ומרכיבות, בין היתר, את החומר התורשתי. פולינוקלאוטידים תורמים 

לאינטגרציה מחדש של מספר מרכיבים אוטולוגיים בסיסיים (גליקוזאמינוגליקן, חלבונים, גליקופרוטאינים, סיבים וכו') המסייעים 

בשמירה על פונקציונליות פיזיולוגית.
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כמו מערכות רבות בגוף, גם העור נפגע 
מרדיקלים חופשיים. הם הורסים מבני-

תמיכה של העור, גורמים לירידה 
באלסטיות ובגמישות, מפחיתים את 

יעילות תפקוד התאים ותורמים ליצירתם 
של קמטים.

המבנה הכימי של  ג'ל פולינוקלאוטיד מסוגל ❏
לחסום את הרדיקלים החופשיים באמצעות 

טבעת חנקנית.
יכולת חסימת הרדיקלים החופשיים ממשיכה ❏

גם לאחר  הפירוק  האנזימטי בסביבה החוץ 
תאית המייצר מטבוליטים חופשיים אשר 

בתורם  מדגישים את פעילות ההגנה מפני 
הרדיקלים החופשיים.

התכונה הייחודית של 
Nucleofill

Nucleofill



פולינוקלאוטידים  מפעילים שני 
קולטנים על תאי פיברובלסטים :

 .CD40-ו CD 39 

שפעול שני הקולטנים הללו גורם ל:

ייצור מואץ של קולגן מסוג 1 ❏
המאפשר אפקט הרמה  מיידי ומיצוק 

העור. 

פיברובלסטים מיוחדים שעברו ❏
התמיינות לתאי  מיופיברובלסטים. 

תאים אלה מכילים אלמנט שרירי 
ובעלי יכולת כיווץ. 

ייצור של חומצה היאלורונית ❏
ואלסטין.

  מנגנון פעולה ייחודי של  Nucleofill  - החייאת העור  ובנייה מחודשת של העור.

Nucleofill



הענקת לחות.❏
הסרה ונטרול  רדיקלים חופשיים.❏
הגברת ייצור קולגן, החייאת העור ❏

והרמה מיידית של העור.

 Promoitalia ממעבדות Nucleofill  
מבוסס על פולינוקלאוטידים.

Nucleofill



חיסול מוחלט
 יום  15

 פירוק אנזימטי
   במהלך 7-10

ימים

 פעילות
 מטבולית קישור
 לקולטני תאי
פיברובלסט

במשך 48 שעות

הידרציה
  בשעתיים הראשונות
  לאחר ההזרקה

השפעת  Nucleofill   לאחר ההזרקה

השפעה ארוכת טווח

The power of polynucleotides



Nucleofill פירוק אנזימטי של

השפעה ארוכת טווח לאחר הפירוק 
האנזימטי. 

Nucleofill



GYM  EFFECT
Nucleofill

משנה לגמרי את איכות העור

הבשלת הפיברובלסטים  למיופיברובלסטים וייצור קולגן

 קובעים אפקט חזק של ליפטינג,  הרמת העור  והחייאת 
העור, הזנה וחידוש העור 

מתאים  לכל סוגי העור.

יצירת סיבי האקטין 
(המיקרופילמנטים) , 

סיבים דקים ביותר 
בשלד התא שמעניקים 

חוזק לתא,
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הפעלת פיברובלסטים לסינתזה 
מואצת של סיבי קולגן, ואלסטין

האצת תהליך הריפוי

גירוי  ייצור של חומצות גרעין 
התחדשות  מהירה יותר של רקמות 

וריפוי פצעים

פירוק אנזימטי של 
פולינוקלאוטידים 

 משחרר  את 
הבסיסים 
 החנקניים 

המתחברים אל 
קולטן אדנוזין

 עיכוב הייצור של 
ציטוקינים פרו-

 דלקתיים ובו בזמן 
עידוד ייצור כלי דם 

חדשים

Nucleofill

כחלק מתהליך ההזדקנות 
הטבעית של הגוף, דפנות כלי 

הדם נחלשות בשל פגיעה 
בסיבים התומכים בהם.

ברמת כלי הדם, 
פולינוקלאוטידים גורמים 

לעלייה בשגשוג תאים עם 
אפקט אנגיוגנזה - היווצרות של 

כלי דם חדשים.

הגברת כלי הדם וזרימת הדם.

Nucleofill



אינדיקציות לשימוש:
התחדשות מבנה העור בדרמיס העמוק.➢
אפקט לחות.➢
אפקט קל של ליפטינג.➢
טיפול בצלקות קטנות.➢
טיפול להתחדשות העור ➢

bio-restructuring  לפני ניתוח.

טיפול אופטימלי עבור:➢
עור חנוק, חוסר זרימת דם.➢
עור יבש.➢
עור רגיש לנזקי חמצון.➢
סימני מתיחה➢
צלקות➢

:Nucleofill Medium הרכב

ג'ל פולינוקלאוטיד -2%.

.KD 2.500  משקל מולקולרי

בקבוקון זכוכית- 1.5 מ"ל.

 רמת חומציות ניטרלית 

 ph בין 6.8 - 7.2

pa*s 28- 43 :צמיגות

30G 12mm שתי מחטים

Nucleofill Medium  מתאים לטיפול מונע ו/או 
מרפא במקרה של סימני הזדקנות קלים .



אינדיקציות לשימוש:
בניה מחודשת של הדרמיס העמוק, רקמת ➢

השומן ורקמת העצם.
אפקט לחות ממושך.➢
אפקט הרמה אינטנסיבי.➢
טיפול בשינויי צבע במרקם בגמישות ➢

ובאחידות של פני העור, המתרחשים 
בנוכחות צלקות וצלקות ניתוחיות.

: Nucleofill Strong הרכב

ג'ל פולינוקלאוטיד -2.5%.

.KD 2.500  משקל מולקולרי

בקבוקון זכוכית- 1.5 מ"ל.

 רמת חומציות ניטרלית 

 ph בין 6.8 - 7.5

pa*s 48- 65 :צמיגות

30G 12mm שתי מחטים

Nucleofill Strong מתאים לטיפול מרפא במקרה של 
סימני הזדקנות ניכרים, עור עם חספוס מודגש וגוון רפוי 

מאוד.



הטיפול מתבצע בשיטת הכוללת 
הזרקה

ל- 5 נקודות בלבד, בכל אחד מצידי 
הפנים.

הבחירה בנקודות אלה, תורמת 
ליעילות גבוהה של הטיפול, היות 

ונקודות אלו בפנים נחשבות ל"
בטוחות",

עם מיעוט כלי דם גדולים והסתעפויות 
עצביות.

בעזרת שיטת הזרקה זו, מפעפע 
Nucleofill   במהירות ונספג היטב 

ברקמות העור. 

5 points techniques Nucleofill
(Bio-restructuring points)



טכניקה תוך-עורית המורכבת מביצוע 
סדרת זריקות.

טכניקה זו היא במרחק של 1 ס"●
מ בין הנקודות.

הזרקת כמות  של 0.1 מ"ל ●
לנקודה.

MULTI -INJECTON
TECHNIQUE

DEEP DERMA



הקנולה, הארוכה באופן יחסי, מהווה יתרון גדול 
על פני מחט רגילה. הזרקה לקמט ארוך, או 

לשטחים  נרחבים כדוגמת הלחי והסנטר 
מתאפשרת באמצעות חדירה בודדת לעור, 

ואורכה של הקנולה מאפשר מילוי  אחיד ורציף 
של הקמט. כתוצאה מכך, שיעור הדימום והכאב 

הכרוך בהזרקה פוחת באופן משמעותי.

Cannula technique
DEEP DERMA (Bio-remodelling lines)



➢ T0 Nucleofill 2%
➢ T15 Nucleofill 2%
➢ T30 Nucleofill 2%
➢ T45 Nucleofill 2%

פגישת תחזוקה אחת לחודשיים בשני 
המקרים.

➢ T0 Nucleofill 2%
➢ T15 Nucleofill 2%
➢ T30 Nucleofill 2%
➢ T45 Nucleofill 2%

Nucleofill:  פרוטוקול סטנדרטי עבור יבש חסר גמישות ורפוי

Nucleofill



הטכניקה מתאימה במיוחד לעור הזקוק 
למילוי  מפוזר עם אפקט הרמה.

המטרה היא לגרום לפעפוע בין נקודות 
ההזרקה, לשם יצירת פיזור אחיד ספיגה 

מהירה של Nucleofill בשכבות הדרמיס 
בעור, לקבלת אפקט מקסימלי.

פגישת תחזוקה אחת לחודשיים בשני 
המקרים.

➢ T0 Nucleofill 2,5%
➢ T15 Nucleofill 2,5%
➢ T45 Nucleofill 2,5%
➢ T60 Nucleofill 2,5

5 points techniques Nucleofill  פרוטוקול 

Nucleofill



פרוטוקול המתאים לטיפול בעור יבש מאוד 
עם

כתמי גיל, עור דק וחסר גמישות.

פגישת תחזוקה אחת לחודשיים בשני 
המקרים.

➢ T0 free HA
➢ T7 nucleofill 2%
➢ T21 nucleofill 2,5%
➢ T36 nucleofill 2%
➢ T43 Free HA
➢ T50 Free HA

Nucleofill: פרוטוקול משולב עם חומצה היאלורונית חופשית

Nucleofill


