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"בכמוסות ההורמונים, אין 
'מתכון' אחד שמתאים לכל 

המטופלים. כל אדם זקוק 
לנוסחה שונה של מינונים 

וכמויות, ולכן, אנחנו מייצרים 
את הכמוסות בהתאמה אישית 

לפי מרשם רופא, בהתאם 
לתוצאות בדיקות הדם והפרופיל 

ההורמונלי של המטופל או 
המטופלת. התגובות מצוינות"

כמעט כל אדם מעל גיל 45, בין אם מדובר בגבר או 
אישה, עלול לסבול מחוסר איזון הורמונלי ומתופעות 
שונות הנלוות לכך. "לפעמים מרגישים את חוסר האיזון 
בעוצמה רבה, לפעמים באופן מתון יותר, אך זה מגיע 
לכולם", אומרת אילנה גברא, מנהלת מוצר בחברת 
חום,  גלי  רואים  אנו  נשים  "אצל   .Revive Pharm
עצבנות, יובש בנרתיק, ירידה בחשק המיני, והתחלה 
של אוסטיאופורוזיס; אך גם אצל גברים יש סימנים 
לגיל המעבר, כגון היעדר חשק מיני, ירידה בכוח גברא, 

תחושות קשות של דכדוך ומצבי רוח קשים. 
"ה'אשם' המרכזי בתופעות אלה הוא הטסטוסטרון, 
הורמון המין הזכרי העיקרי המיוצר באשכים ומשפיע 
רבות על הדחף המיני. החל משנות ה-40 בחיי הגבר - 
ובעיקר מגיל 50 - חלה ירידה משמעותית בייצורו. כמכלול, 
הירידה בהפרשת ההורמונים אצל הגברים היא הדרגתית 
ונמשכת פרק זמן ארוך יותר. לעיתים נוצר קושי לחוש 
בשינויים הגופניים והנפשיים העוברים על הגבר, ומכאן 

שיש הטוענים כי גיל המעבר אצלם אינו קיים כלל".
החדשות הטובות, אומרת גברא, הן כי ניתן לשפר את 
המצב באמצעות השלמה הורמונלית ממקור חיצוני. 
ואולם, היא מסבירה, "קופות החולים נותנות הורמונים 

סינתטיים, שיוצרים לעיתים תופעות 
לוואי, מאחר שהאנזימים הטבעיים של 

גופנו לא יודעים לפרק אותם".
הפתרון שמציעים ב-Revive Pharm הוא 
 Bioidentical – הורמונים זהים ביולוגית
Hormones. "הורמונים אלה, המופקים 
ממקור טבעי, זהים להורמונים הטבעיים 
שגופנו מפריש, הן במבנה הכימי והן 
באפקט שלהם על הגוף", אומרת גברא. 
"כתוצאה מכך, השיפור בתחושה הוא 
משמעותי, ממש כאילו חזרנו כמה שנים 
אחורה, לגיל צעיר יותר, בו הגוף ייצר את 
הכמות הרצויה והמיטבית של הורמונים 

טבעיים".

כמוסות בהתאמה אישית 

של  האחראית  הרוקחת  סגל,  יפה 
המתמחה  פארם  לומינרה  מעבדת 

כבר יותר מ-40 שנה בהכנות רוקחיות, מסבירה כי "את 
ההורמונים הטבעיים ניתן לרוב להשיג בכמה צורות, ובהם 
קרם וקפסולות. הייחוד של לומינרה פארם טמון בכך 
שהיא מייצרת, באישור משרד הבריאות, הורמונים זהים 
ביולוגית בכמוסות המוחדרות מתחת לעור בפרוצדורה 

פשוטה, על ידי רופא".
לדבריה, "בכל שיטות הטיפול שהיו קיימות עד 
היום לא ניתן לדייק במינון ההורמונים הנדרשים 
נתון, אך הכמוסה מבטיחה את  לגוף ברגע 
מתן הכמות הנכונה של ההורמונים בהתאם 
לכימיה של גוף המטופל. הגוף עצמו משתמש 
מתוך מאגר תשלובת ההורמונים שהוחדר רק 
בהורמונים הנדרשים, ורק כשהוא זקוק להם". 

גברא מדגישה כי "במקום לקחת כל יום כמוסה, 
כאשר חלק מהחומר עובר דרך הקיבה ומתפרק, 
כאן אנו יודעים שהגוף יוכל להשתמש בכל כמות 
ההורמון ב-pellet, יספוג אותה וייהנה מאפקט 
מתאים  הזה  המושהה  השחרור  מקסימלי. 
למטבוליזם של הגוף. בשל האפקטיביות הגבוהה 
של ההורמון בתצורת ה-pellet, הוא מספיק 
לתקופה של 4-6 חודשים כשמדובר בגברים, ו--3

5 חודשים עבור נשים. כלומר, יש צורך לחזור על 
התהליך פעמיים או שלוש בשנה לכל היותר. את 
בדיקות הדם המקדימות ניתן לבצע דרך קופות 
החולים, וחלק מהלקוחות אף קיבלו החזר כספי 
על הטיפול מביטוח הבריאות הפרטי שלהם". 

אין  ההורמונים,  "בכמוסות  כי  מציינת,  סגל 
'מתכון' אחד שמתאים לכל המטופלים. כל 
אדם זקוק לנוסחה שונה של מינונים וכמויות, 
ולכן, אנחנו מייצרים את הכמוסות בהתאמה 

אישית לפי מרשם רופא, בהתאם לתוצאות בדיקות 
הדם והפרופיל ההורמונלי של המטופל או המטופלת. 
התגובות מצוינות – אנשים מספרים שחזר להם החשק 
לחיות, הביטחון העצמי ביחסים בין המינים עולה ואפילו 

הזוגיות משתפרת".
הידע  את  לישראל  הביאה  סגל 
לאחר  הכמוסות  לייצור  הדרוש 
שלמדה את התחום בארה"ב, שם 
השימוש בהורמונים בכמוסות תת-

עוריות מקובל כבר שני עשורים ויותר, 
ברפואה  מפותחת  נישה  ומהווה 

הפרטית. 
הכמוסות, כאמור, מוחדרות מתחת 
לעור המטופל על ידי רופאים שקיבלו 
הכשרה מיוחדת לכך. "יש מגוון רחב 
של רופאים שעוסקים בפרוצדורה 
הזו", אומרת גברא. "בהם גניקולוגים 
ואנדוקרינולוגים, אבל גם רופאי עור, 

כירורגים ואורולוגים". 
רשימת התועלות מהטיפול בכמוסות 
ההורמונים הטבעיים ארוכה, אומרת 
סגל. "רמת הורמונים טבעיים תקינה 
היא חיונית לגברים וגם לנשים. כך אפשר למנוע או 
לצמצם תופעות כמו גלי חום, סוכרת, אירוע מוחי, 
אלצהיימר ופרקינסון, דיכאון וחרדות, ולהגביר את ההגנה 

מפני מחלות לב, איבוד קולגן בעור ועוד.
"גיל המעבר אצל גברים, אף שהוא פחות מדובר, גורם 
להם לבעיות שונות שפוגעות בביטחון העצמי שלהם", 
בגבריות שלהם,  פגיעה  "הם חשים  גברא.  אומרת 

Pellets - כמוסות 
זעירות המכילות הורמונים, 
המוחדרים מתחת לעור 
בתהליך קל ופשוט, מספקות 
רמה טבעית של הורמונים 
למשך 4-6 חודשים ועוזרות 
לשיפור משמעותי במצב 
הרוח, בביטחון העצמי, בחשק 
המיני ובהרגשה הכללית

ה-Pellets - מבטיח את מתן 
הכמות הנכונה של ההורמונים | 

Revive Pharm התמונה באדיבות

מחזירים את הגוף כמה שנים אחורה – 
בעזרת הורמונים זהים ביולוגית

 Pellets לקוחות מספרים על
דניאלה )בת 50(: שלושה שבועות לאחר הטיפול, מתארת "הרגשה 
מצוינת, ויטליות, מחזור קצר ללא כאבים, שיפור בשינה, בתיאבון 

ובחשקים, כולל המיניים. מנגד, אין מצבי רוח קשים ונפילות".
מנו )בן 74(: "כשבועיים לאחר הטיפול התחלתי לחוש תופעות 
שהפסקתי להרגיש כבר לפני עשרים או שלושים שנה, כמו זקפת 

בוקר, רעננות בחשק המיני, אנרגטיות וירידה ברמת הסוכר". 
מיכה )בן 59(: "לאחר שנים של טיפול בתרופות נוגדות דיכאון 
 ,pellets-וקשיים בזוגיות ואף מחשבה על גירושין התחלתי בטיפול ב
ובהמשך גם אשתי, שסבלה מכאבים בברכיים, מגלי חום ומעצבנות, 

הצטרפה. היום אנו בריאים  בגוף ובנפש, והזוגיות... פורחת". 

ומתעוררות בעיות ביחסים האינטימיים עם בנות הזוג. 
כאשר נעזרים בטיפול הורמונלי לפתרון בעיות החשק 
המיני ומצב הרוח הירוד, אצל שני בני הזוג – התוצאה 
היא שיפור ניכר במצב הרוח ובתפקוד הכללי, אצל כל 

אחד מבני הזוג וגם במערכת היחסים ביניהם".

לפרטים נוספים:
www.revivepharm.com ● 072-2744162


