
 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.
מולקולות ביולוגיות, פולינוקלאוטידים טבעיים, בעלי צמיגות גבוהה 

הפועלים בשלוש רמות: הרמה, נוגד חמצון ולחות.
Nucleofill לא 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  מופק מזרע סלמון 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.❏



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

Nucleofill

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 “ מסוגל ❏

להבטיח רווחה תאית על ידי הענקת 

הידרציה עמוקה לרקמות - 

ביורויטליזציה- החייאת העור.

Nucleofill התכונה הייחודית של

יכולת הג'ל לספוג מים בצורה 
איטית ומתמשכת .



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



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.



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

והרמה מיידית של העור.

 Promoitalia ממעבדות Nucleofill  
מבוסס על פולינוקלאוטידים.



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



Nucleofill פירוק אנזימטי של

השפעה ארוכת טווח לאחר הפירוק 
האנזימטי. 



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,



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



 Nucleofill Medum

הרכב:
ג'ל פולינוקלאוטיד -2%
בקבוק זכוכית- 1.5 מ"ל

רמת חומציות ניטרלית   ph בין 6.8 - 7.5
pa*s 28- 43 :צמיגות

מחטים *2  של 30 גרם בגודל 13 מ"מ
מומלץ לבצע 2 טיפולים במרווח של  2-4  שבועות בין כל פגישה, 

במקרים מורכבים:  ניתן  לקבל עד 4 טיפולים במרווח של  2-4 שבועות.

תופעות לוואי: עלולת להופיע חבורות. מעט נפיחות באזור ההזרקה במשך  1-2 ימים.

Nucleofill Strong
  הרכב:

ריכוז של פולינוקלאוטידים של 2.5% (25 מ"ג/מ"ל של 
פולינוקלאוטידים)

בקבוק זכוכית- 1.5 מ"ל
רמת חומציות ניטרלית   ph בין 6.8 - 7.5

pa*s 65- 48 :צמיגות
מחטים *2  של 30 גרם בגודל 13 מ"מ

Kda 2500  משקל המולקולה

















Nucleofill Eyes
אזור פריאורביטלי סביב העיניים הוא אחד 
האזורים הראשונים של תהליך התבגרות 

הפנים. הדבר נובע בשל העובדה כי העור דק 
יותר ונוצרת ירידה בנפח הרקמות הרכות 

באזור סביב העיניים.

Nucleofill Eyes  תוכנן במיוחד לשיפור:

נפיחות / שקיות מתחת לעיניים❏
כהויות מתחת לעיניים, נפיחויות, ❏

קמטים, קמטוטים או עור דק ונפול.
התחדשות העור באזור ❏

הפריאורביטלי סביב העיניים.
בנייה מחודשת של רקמות עמוקות❏
טיפול לפני ואחרי ניתוח כמו ❏

Blepharoplasty, הרמת עיניים 
כירורגית, לייזר).

Nucleofill Eyes

מטריצת פולינוקלאוטידים טהורה במיוחד  המסוגלת 
להפעיל  תהליכי  בנייה מחודשת של העור  הן בשכבה 

העמוקה (רקמת שומן ועצם) והן בדרמיס (גירוי 
פיברובלסטים).

השפעה בשכבת הדרמו-אפידרמלית.❏
השפעה ברמת כלי הדם.❏
השפעה ברמת רקמות עמוקות❏

Nucleofill Eyes - המאפיינים הייחודיים של מוצר חדשני:

• Nucleofill Eyes הוא ג'ל המורכב משברים של שרשראות 
פולינוקלאוטידים במשקל מולקולרי נמוך.

• המבנה בצפיפות גבוהה אך משקל מולקולרי נמוך מאפשר 
חדירה מהירה ברקמות וגירוי יעיל.




