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אסתטיקה

אסתטיקה ישראלית,הצלחה עולמית 
 סיפורה של חברת לומינרה דרם הישראלית, ההופכת במהירות להיות לאחת 

מחברות הענק בתחום האסתטיקה הרפואית בארץ ובעולם // נירה מיכאל 

לומינרה ה חברת  של  סיפור 
 )Luminera Derm( דרם 
שנים.  כחמש  לפני  החל 
הבנו  כאשר  החברה  את  “פתחנו 
גנרי,  מוצר  לייצר  יכולים  שאנחנו 
ולהוות  בעולם,  יחיד מסוגו  למוצר 
חלופה באיכות מעולה, אך במחיר 
החברה,  מנכ”לית  מספרת  שפוי”, 
ד”ר ליאת גולדשייד–זמירי. “למוצר 
קראנו ‘קריסטליס’. זהו חומר מילוי 

וקמטים, המבוסס על קלציום היד
רגל  שהכנסנו  אחרי  רוקסיפאטיט. 
לעולם האסתטיקה הרפואית, בנינו 
כחברה  התחלנו  נרחב.  מוצרים  קו 
גנריים, אבל היום אנו  של מוצרים 
אינובטיבים,  מוצרים  גם  משווקים 
פרי פיתוחנו, שמהווים פריצת דרך 
של  הדגל  מוצר  עולמית.  ברמה 
חומר   - ‘הרמוניקה’  הוא  החברה 

חו על  שמבוסס  קמטים,  ולמילוי 
הידרו וקלציום  היאלורונית  ומצה 

כמוצר  אחד,  במזרק  קסיאפטיט, 
ושזו מרוכבים  החומרים  בו  ואחד, 

רים זה בזה, לטובת השפעה ארוכת 
טווח, בטיפול בטוח יותר. 

האסתטית,  הרפואה  “בעולם 
של  נתח  ההיאלורונית  לחומצה 
כ-90% משוק חומרי המילוי, והיא 
מוסיפה נפח ולחות לעור. הקלציום 
מילוי  חומר  הינו  הידרוקסיאפטיט 
המעודד ייצור קולגן ברקמת העור, 
השוק.  מנתח  כ-10%  מהווה  והוא 
השווקים,  בשני  היום  פועלים  אנו 
ומציעים מוצרים איכותיים במחירי 
תחרות למוצרים המובילים בשוק.

“תוך 5 שנים, אנו כבר מייצרים 
שונים  מוצרים   30 מעל  ומוכרים 
ומעסיקים מעל 80 עובדים. מפעל 
משנה  בשטחו  גדל  שלנו  הייצור 

לשנה” .
ספרי מעט על החברה והעובדים.
ד”ר  ידי  על  הוקמה  “לומינרה 
ועל  גולדברג  ערן  ד”ר  סגל,  דדי 
של  החברות  מקבוצת  כחלק  ידי, 
שבבעלות  האם,  חברת  פאנקסיה, 

ומשפחת סגל. בקבוצה חברה מש
פנאקסיה  והיא  נוספת  מעותית 
העוסקת  פרמצבטיות,  תעשיות 
בפיתוח מוצרי קנאביס תרופתי ולה 
בת  וחברות  בישראל  פיתוח  מרכז 

אמריקאיות.  
“עד כה התמקדנו בפיתוח, ורוב 
המשאבים מופנים לשם, אבל כיום 

הקצב  את  להדביק  צורך  לנו  יש 
מבחינת פעילות שיווקית, ומבחינת 

היקפי הייצור”.
במה עוסקת החברה בפועל?

ממוקמים  בלוד  החברה  “באתר 
העומד  מפעל,  וכן  החברה  משרדי 

אבי לייצור  בינלאומיים,  ובתקנים 
מעב גם  לנו  יש  רפואיים.  וזרים 

מערך  וכן  מתקדמות  מו”פ  דות 
מייצרים  אנחנו  בינלאומי.  הפצה 

אסת מוצרי  של  גנריות  וגרסאות 
מוצרים  וכן  קיימים  רפואית  טיקה 
מו”פ  לחברה מחלקת  אינובטיבים. 
משקיעים  ואנו  וגדולה,  מתקדמת 
את  להצעיד  כדי  רבים  מאמצים 

עולם הרפואה האסתטית קדימה.
את יכולה לספר על נתוני השיווק 

של החברה?
כיום  כי  להעריך  ניתן  “בארץ, 
יותר  על  חולשת  לומינרה  חברת 
המילוי.   חומרי  משוק  מ-25% 

ובחו”ל, דרך רשת של מפיצים מקו
מיים, המוצרים שלנו נמכרים ביותר 
באירופה.  בעיקר  מדינות,  מ-30 
המוצרים מאושרי משרד הבריאות 
אירוו מרשויות   CE אישור  ובעלי 

ספק  ללא  היא  הצמיחה  פאיות. 
לו לאחרונה  עולמי,  מידה  ובקנה 

שוק  בסקרי  להופיע  החלה  מינרה 
מובילים בתחום מוצרי המילוי לצד 

חברות ענק”. 
איזה מוצרים אתם מציעים?

ו“לומינרה מייצרת ומשווקת חו
מרי מילוי לעור המשמשים למילוי 

וקמטים, להענקת נפח, לטיפול ועי
צוב של שפתיים, הרמת קו הגבות, 

הדגשת עצמות לחיים, פיסול פנים 
וקו לסת, העל יישור אף/סנטר  ו- 
לעי מתחת  הכהים  השקעים  ומת 

ניים ועוד. החומרים שלנו מעניקים 
מראה רענן, מלא וצעיר יותר לעור. 
כוללים  המקובלים  הטיפול  אזורי 
את אזור הפנים, צוואר, וגם ידיים. 

ותופעות הלוואי הנפוצות של חומ
רי המילוי הינן מזעריות, והתוצאות 

נשמרות לתקופת זמן ארוכה.
 – נמנים  שלנו  המוצרים  בין 
מסוגו  ראשון  מוצר  הרמוניקה, 
הידרוקסיאפטיט  קלציום  המשלב 
מצולבת  היאלורונית  חומצה  עם 

הנ מקסימלית  תוצאה  ולקבלת 
קריסטליס,  זמן;  לאורך  שמרת 
קלציום  על  המבוסס  מילוי  חומר 
יצירת  מעודד  הידרוקסיאפטיט, 
של  אפקט  יוצר  ובכך  קולגן  סיבי 
לתקופה  הנשמר  ברקמה  הרמה 
מילוי  חומר  הידריאליקס,  ארוכה; 
היאלורונית  חומצה  על  המבוסס 
קמטים  למילוי  מיועד  מצולבת, 

השו הטיפול  לאזורי  נפח  ווהשבת 
שפתיים  הבעה,  קמטי  בהם  נים, 

וולחיים; הידריאל, המבוסס על חו
להשבת  ומיועד  היאלורונית  מצה 
נזקי  ומניעת  העור  ריענון  הלחות, 

מזותר מוצרי   - ומזו-ויו  וחימצון; 
פיה העשירים בוויטמינים וחומצות 
אמינו, המשפרים את מראה העור 
את  ומפחיתים  מתקנים  ומונעים, 
לחות  רמת  ומספקים  הגיל  סימני 

אופטימלית ומאוזנת.
ספרי על המוצרים שלכם בשלבי 

מחקר ופיתוח.
ו“חוטים ייעודיים להרמת ומתי

עידוד  תוך  ניתוח,  ללא  פנים  חת 
בוחנת  גם  החברה  קולגן.  יצירת 
המוצרים  של  והתאמה  הסבה 
האסתטיקה  לתחום  הקיימים 
לאינדיקציות  ובנוסף  הגברית, 
ווגינלית.  אסתטיקה  כמו  חדשות 

בלו עבורנו  הגבול  הם  והשמיים 
מינרה”.

תוך 5 שנים, אנו כבר 
מייצרים ומוכרים מעל 30 
מוצרים שונים ומעסיקים 

מעל 80 עובדים
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