
Facing the 
World 

Hava Zingboim’s new cream that has just been launched and her collabora8on 
with a professor from Bar-Ilan University have created quite a buzz in social 

media. The cream is prac8cally flying off the shelves and is about to be marketed 
in numerous countries. Is it really an innova8on on a global scale, which involves a 

non-acidic peeling substance that successfully func8ons under the skin? 

Naama Amitai- Peer

Hava Zingboim, Israel’s pioneer in 
the field of Para-Medical Aesthetics 
has received an unexpected phone 
cal l about seven years ago. 
Professor Rachel Lubart from the 
Nano Technological Institute at Bar-
Ilan University was on the other 
side of the phone line. “ We have 
re a c h e d a b re a k t h ro u g h i n 
m i n i m i z i n g h y a l u ro n i c a c i d 
molecules and we would like to try 
incorporat ing i t in cosmet ic 
products”, she said and offered her 
partnership in the innovative 
research. ” I have consulted my 
husband Motty, who was very 
doubtful”, says Hava, “I told him:’ It 
feels right to me, this is where the 
world is going”. That was the 
starting point of a long and 
constantly changing journey that 
ended three months ago with a 
novel Hava Zingboim cream. It is 
not only regarded as an Israeli 
breakthrough on a global scale, but 
i t genera tes unprecedented 
demand in Israel and around the 
world as well.


Have you anticipated that this new 
cream would become such an 
enormous success story?  
“We knew it was a revolutionary 
concept that for the first time ever, 
a non- acidic peeling substance 
successfully functions in deep skin 
layers, but nobody anticipated those 
hysterical reactions and intense 
feelings expressed by so many 
people.”

Can you give an example?  
“We received an intense media 
exposure and social media was 
storming. We ran out of stock and 
could not keep up with orders that 
just kept streaming in. The phone was 
ringing off the hook, people were 
begging, they pulled out connections 
and were angry at us for not 
supplying the product immediately.”

Why turn to you and not to a big 
financially substantiated cosmetic 
company? 
“Prof. Lubart was my parents’ friend 
and knew me as a child. She went 
t h r o u g h a f a i l e d b u s i n e s s 
collaboration in the past in which her 
partner took credit for everything and 

 ושל שלה פעולה שיתוף לשוק, הוציאה זינגבוים שחוה החדש הקרם
 החברתיות, ברשתות באת האחרונים בחודשים עורר אילן, בר מאול יפרופ
 באמת מדובר האם מדינות. בשלל משווק להיות ועומד מהמדפים נחטף
לעור? מתחת לפעול ומצליח פילינג חומצת שאינו חומר של עולמי, בחידוש

™!חי־פאר נעמה

קיב־ שנ־ם שבע לפני אחד וקר
הקוס־ חלוצת זינגבוים, חוה לה

I לוב רחל פרופ׳ הייתה הקו על צפויה. לא | טלפון שיחת בישראל, הפרא־רפואית מטיקה-
 באוניברסיטת לננו־טכנולוגיה מהמכון רט ן
 של במזעור דרר לפריצת "הגענו בר־אילן. |

-רו ואנחנו היאלורונית חומצה
 במוצרי אותה לשלב לנסות צים

 שותפה להיות לה והציעה אמרה קוסמטיקה",
 בעלי, מוטי, עם "התייעצתי החדשני. במחקר
 ׳זה לו: "ואמרתי חוה, מספרת ספקנות", שהביע
 ההל מכאן הולד"׳. העולם לשם נכון, לי מרגיש
 שלושה לפני שהסתיים תהפוכות ורב ארור מסע

 שנחשב זינגבוים, חוה מבית הדש בקרם חודשים
 לרמות וזכה עולמית ישראלית דיר לפריצת
ובעולם. בארץ תקדים הסרות ביקוש

 הצלחה סיפור יהיה החדש שהמוצר צפית •
שכזה?

 הומר נמצא שלראשונה מהפכני, שזה "ידענו
 בעומק לפעול ושמצליח פילינג חומצת שאינו
 שנוצרה להיסטריה ציפה לא אהד אף אבל העור,

מאנשים". הוציא שזה הרגשות ולעוצמת
למשל? מה, כמו •

 הרשתות עצומה, תקשורתית חשיפה "קיבלנו
 הצלחנו ולא מיד אזל הקרם סערו, החברתיות
-לצ הפסיק לא הטלפון ההזמנות. בכמות לעמוד

 שלא וכעסו קשרים הפעילו התחננו, אנשים לצל,
מיידי". באופן המוצר את לספק יכולנו

 קוסמטיקה להברת ולא אלייך לפנות למה •
כלכלי? גב עם גדולה

זעגבוים:
 שיש מבינים אנחם”

 נלחצים שחרא רופאים
 שייקחו מהאפשרות

 הפרנסה, את להם
 לא החדש הקרם אבל
 להחלקה זריקות מחליף
 קמטים, למילוי או
 לאורך אותן משמר אלא
 לנשים פתרון ונותן זמן

”מזריקות שלא

 שלי ההורים של חברה הייתה לוברט "פרופ׳
 עבר, מניסיון נכוותה היא כילדה. אותי והכירה
-הק את לעצמו לקח שלה אחר במיזם כששותף
 המהקר על לעבוד כשהחלה אז והרווחים. רדיט
 קוסמטיקה, הברת עם פעולה שיתוף על והשבה
 לסמור שאפשר כפרטנרים בנו לבחור החליטה
 ומקצועית". אישית עליהם,

-בינ מותג בקרוב יהיה זינגבוים חוה אז •
לאומי?

 מחברות והצעות פניות אלפי מקבלים "אנחנו
 מתאגיד כולל העולם, מרחבי פרטיים ומאנשים
 של לקנייה עתק סכום שהציע גדול קוסמטיקה
 הציע שסירבנו ולאחר שלנו, החברה של או הנוסחה
-קיבל במקביל הקרוב. בעתיד שיחל פעולה שיתוף

 ובקרוב ובארצות־הברית, באירופה מכירה אישור נו
 בינואר ואוסטרליה. ברזיל ביפן, לשווקים ניכנס
 ובסין. בניו־יורק הגיגית השקה מתוכננת הקרוב
 במכונות לייצור נערכים ואנחנו עצום הביקוש
בחודש". מארזים מיליוני לייצר שיוכלו גדולות

הקמטים עומק
 מעט בלא לוותה החדש המוצר של ההצלחה
 פלסטיקאים רופאים מצר שאלה וסימני ביקורת
 שטענו היו האסתטיקה. בתחום שעוסקים ומי

-קו במוצרי קיימת כבר היאלורונית שחומצה
שיווקי. בתרגיל שמדובר סברו ואחרים סמטיקה
 נלחצים שנורא רופאים שיש מבינים "אנחנו
 הקרם אבל הפרנסה, את להם שייקחו מהאפשרות

למילוי או להחלקה זריקות מחליף לא ההדש

Zingboim:  
“We realize the fact that there 
might be doctors concerned 

about a decrease in their 
income from injecting fillers. 

However, the new cream does 
not replace injections filling or 
smoothing wrinkles but rather 
maintains long lasting results 

and provides solution for 
those who choose not to 

inject.”
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 הקרם על חשבנו מה
 חודשיים אחרי
שימוש? של

הקרם את לראשונה כשמרחתי  
 מטריד עקצוץ הרגשתי הנכסף
 פעמיים־שלוש. אחרי שנעלם
 רענן נראה העור שבועיים כעבור
 כבר חודשיים וכעבור יותר, ולח
 שמנוני קצת המרקם מכורה. הייתי
 התכשירים מגוון על ויתרתי ולכן

 שהיו הקמטוטים למרוח. שנהגתי
 העור אבל קסם, במטה נעלמו לא
 והסביבה ובריא זוהר נראה שלי
 חושבות מה בהתאם. הגיבה

 בקרם השתמשו שגם חברותיי,
 מי יש המרוצות לצד המדובר?
 אבל יותר, דרסטי למהפך שציפו
 שאמשיך טוב מוצר זה מבחינתי
אמתי־פאר /נעמה בו. להשתמש

 ובסין. בניריורק השקה בקרוב
"פרופסי" המדובר, הקרם

שקל) 575 מ״ל 60(

-פת ונותן זמן לאורך אותן משמר אלא קמטים,
 או בריאותיות מסיבות מזריקות שלא לנשים רון

 לשתק נועדה "ההזרקה חוה. מסבירה כלכליות",
 שהקרם בעור מילוי, כרית ליצור או השריר את

הפנים". עור של השטח בכל מטפל
 מתהת להדור שאי־אפשר הטענה לגבי מה •

קרם? באמצעות לעור
 קרמים היום קיימים מופרכות. טענות "אלו

 ומדבקות ואנטיביוטיקה סטרואידים שמחדירים
 היאלו־ לחומצה לגלולות. כתחליף הורמונים של

 מזעור רק ולכן במיוחד, גדולה מולקולה יש רונית
 מתחת אל חדירה לה מאפשר בננו־טכנולוגיה

 מאמינה מאוד אני העור. של החיצונית לשכבה
 אותי מרגש אותי. מטלטלת לא והביקורת בדרכי
-הר הישגים המון לעוד תביא הזו הררך שפריצת

ובעולם". בארץ והרפואה הקוסמטיקה בתהום שים
בעצם? הקרם, עושה מה אז •

 היאלורונית, חומצה הפנים לעור מהדיר "הוא
 ומתדלדלת והולכת טבעי באופן בגוף שנמצאת

 מארם משתנה העור של התגובה השנים. עם
 אני העור. ולמצב הקמטים לעומק בהתאם לאדם
 מנשים, ואחרי לפני של תמונות הרבה מקבלת

פלאים". להן עושה שהקרם שמוכיחות
 ),55(מוטי בעלה את פגשה )50(זינגבוים חוה
 כשהייתה בינלאומית, קריירה עם חזנות זמר

 ממבט אהבה הייתה ("זאת 18 בגיל י״ב. בכיתה
 בניו" להתגורר עברו והשניים לו, נישאה ראשון")

 22 בגיל הבכורות. בנותיהם שתי נולרו שם יורק,
 הצטרפה שבסיומם קוסמטיקה, ללימודי נרשמה
-שנע רפואית אסתטיקה של מסוגו ראשון לקורס

 קוסמטיקה לשלב במטרה בטקסס, חולים בבית רך
 היה זה רגע "מאותו הולים. של השיקום בתהליר
 ולחומרים הטיפולית לתפיסה והבסיס שלי העולם
מפתחת". שאני
 כקוסמטיקאית והצטרפה לניו־יורק חזרה היא

 טיפלה שם ידוע, פלסטי מנתה של לקליניקה
 רבין רצח לרגל. אליה שעלו רבים בסלבריטאים

 את עזבו הזוג ובני ארצה, לחזור מוטי את הניע
 והשתקעו הנוסקת והקריירה המפוארת הווילה
 מהתחלה הכל להתחיל צריכים ("היינו ברעננה
אצבעות"). בעשר
-לקוסמטי מצליחה אקרמיה מנהלת היא כיום

 קוסמטיקאיות, 15,000כ־ כבר בה שהוכשרו קה,
-במ לאיפור. ספר בית גם האחרונות ובשנים
 פרא־רפואיים. תכשירים קו מייצרת היא קביל
 ילדים לשישה אם היא המצליחה הקריירה לצד

 "יש בעלה. עם מלא בשיתוף העסק את ומנהלת
 הוא שקוסמטיקה בכך מתפשרת בלתי אמונה לי

 כמו דרך פריצות בו שיהיו ורפואי, מדעי תחום
-קוסמ במושג כשהשתמשתי התרופות. בעולם
 ולקח השניים, בין קשר שאין טענו רפואית טיקה
למודעות". זה את להביא שנים

הפחיד לא הסרטן
 כסף של כפית עם נולדה לא זינגבוים הוה
 יקרים. בקרמים מצויד אמבטיה חדר עם או בפה
 נפש, ממחלת שסבלה ואמה, בבת־ים, גדלה היא

 בין האמצעית חוה, במוסרות. מאושפזת הייתה
-שהתפר אב עם גדלה צעיר, ואה גדולה אחות

 ולא חברות אצל שגרתי תקופות "היו בדוחק. נס
 מסתובבת הייתי מינימליים. לדברים כסף לי היה

 הראווה חלונות של השפע מול המדינה בכיכר
 ראגה חסרות שם שהסתובבו בנשים ומתבוננת
 שבה הדרך לפי אותן לזהות יכולתי כלכלית.
 אדאג לא שבו היום על הלמתי בעולם. התהלכו
 אותי תראי לא היום גם אבל מחר. אתקיים ממה
 המהות יוקרה. תכשיטי או מפוארים רכבים עם

והמשפחה". ההורות היא שלי האמיתית
 שגרתית בבדיקה גילתה שנים שש לפני
 50 לו שצופים מהסוג שד, בסרטן חולה שהיא
 אמרתי להיסטריה. נכנסתי "לא החלמה. אחוזי

 שהספקתי אדע ,45 בגיל אמות אם גם לעצמי,
 טיפולים עברתי בחיים. השובים הכי הדברים את

כרגיל". לעסק להגיע והמשכתי והקרנות
קשים? ברגעים להתמודד לך עוזר מה •

 עליי, להשתלט מסביב ללחץ נותנת לא "אני
 למכה מראש תמיד מוכנה בזירה, מתאגרף וכמו

 עבורי כוה של מקור גם היא הדת לבוא. שעלולה
 איתי יש ובצניעות. באהבה דברים לקבל לי שעוזר
קרובות". לעתים בו קוראת ואני תהלים ספר תמיד

לעתיד? שלך המקצועיות התוכניות מהן •
 השלכות יש ההיאלורונית החומצה "למזעור
-נוס בתחומים עצומה חשיבות בעלות עתידיות

 העולם ברחבי ורופאים חוקרים ועוד אנחנו פים.
-לה גורם שהחומר גילינו התופעה. את לומדים
 ובה־ הרפס של בריפוי ומסייע העור של בהרה
 להחדיר אפשרות בודקים אנחנו מפצעים. הלמה
 לגוף. טיפוח מוצרי ולפתח התרופות לעולם אותו
■ חדש!״ עידן של בשחר שמדובר ספק אין
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What was our opinion 
after applying the cream 
for two months?  
After first applying this most coveted 
cream, I felt some bothering tingling 
s e n s a t i o n o n m y s k i n , w h i c h 
disappeared after two or three 
applications. The skin looked more 
moisturized and refreshed after two 
weeks, and I became quite addicted 
after two months. I have given up 
applying my other products due to the 
slightly oily texture of this product. My 
w r i n k l e s h a v e n o t m a g i c a l l y 
disappeared, but my skin looked 
r a d i a n t a n d h e a l t h y a s o f t e n 
commented by people around me. My 
friends have applied this cream on their 
skin as well. What did they think of it? 
Along side those who were satisfied, 
there were those who expected a more 
drastic change, but as far as I am 
concerned, this is a good product and I 
will continue on applying it.” / Naama 
Amitai-Peer 
Product launching in New York and 
China is expected soon (60ml, 575 NIS)

cheated her out of profits. So when 
she started working on her research 
and thought of a collaboration with a 
cosmetic company, she decided to 
choose us as partners worthy of her 
t r u s t o n b o t h p e r s o n a l a n d 
professional levels”.

Is “Hava Zingboim” going to be an 
international brand soon?   
“We receive thousands of offers from 
companies and individuals from all 
over the world, including from a large 
cosmetic corporation that offered to 
pay a huge amount of money for 
purchasing the formula or our 
company, and after we refused, we 
discussed a business collaboration 
that would commence in the near 
future. At the same time we received 
an approval for distribution in Europe 
and the United States, and later on we 
plan on entering the Japanese, 
Brazilian and Australian markets.  We 
have a festive launching planned in 
New York and China on this upcoming 
January. There is a big demand and 
we are making the necessary plans to 
manufacture by large scale machines 

t h a t c o u l d  s u p p l y   
millions of packages a month.”


The Depth of Wrinkles 
The success of this new product was 
accompanied by quite a bit of criticism 
and question marks posed by doctors, 
plastic surgeons and those who play an 
active role in the aesthetic field. There 
were those who claimed that hyaluronic 
acid was already present in cosmetic 
products and others believed it to be a 
marketing stunt. “We realize the fact 
that there might be doctors concerned 
about a decrease in their income from 
injecting fillers. However, the new 
cream does not replace injections filling 
or smoothing wrinkles but rather 
maintains long lasting results and 
provides solution for those who choose 
not to inject for health or financial 
reasons”, Hava explains.” The injection 
is aimed at paralyzing the muscle or at 
creating a filler cushion, whereas the 
cream treats the whole facial skin 
area.“ 

What do you think about the claim 
that it is impossible to penetrate 
under the skin by applying a cream? 

“ These claims are unfounded. 
Nowadays, we have creams that 
he lp penet ra te s te ro ids and 
antibiotics as well as hormone 
patches as an alternative for taking 
pills. Hyaluronic acid is composed 
of particularly large molecules, and 
only by micronizing them via nano 
technology, can they penetrate the 
external layer of the skin. I truly 
believe the road I have chosen and 
no criticism can rock my boat. I am 
excited by the fact that this 
breakthrough will bring about much 
more novel achievements in the 
cosmetic and medical fields in Israel 
and around the world.”

What does this cream actually 
do? 
“It al lows the penetrat ion of 
hyaluronic acid into our facial skin. 
Hya lu ron ic ac id i s na tu ra l l y 
produced in our body but its 
quantity is gradually decreased as 
the years go by. The skin’s reaction 
differs from one person to another 
pending on the depth of wrinkles 
and skin condition. I have received a 
lot of “before” and “after” photos 

 הקרם על חשבנו מה
 חודשיים אחרי
שימוש? של

הקרם את לראשונה כשמרחתי  
 מטריד עקצוץ הרגשתי הנכסף
 פעמיים־שלוש. אחרי שנעלם
 רענן נראה העור שבועיים כעבור
 כבר חודשיים וכעבור יותר, ולח
 שמנוני קצת המרקם מכורה. הייתי
 התכשירים מגוון על ויתרתי ולכן

 שהיו הקמטוטים למרוח. שנהגתי
 העור אבל קסם, במטה נעלמו לא
 והסביבה ובריא זוהר נראה שלי
 חושבות מה בהתאם. הגיבה

 בקרם השתמשו שגם חברותיי,
 מי יש המרוצות לצד המדובר?
 אבל יותר, דרסטי למהפך שציפו
 שאמשיך טוב מוצר זה מבחינתי
אמתי־פאר /נעמה בו. להשתמש

 ובסין. בניריורק השקה בקרוב
"פרופסי" המדובר, הקרם

שקל) 575 מ״ל 60(

-פת ונותן זמן לאורך אותן משמר אלא קמטים,
 או בריאותיות מסיבות מזריקות שלא לנשים רון

 לשתק נועדה "ההזרקה חוה. מסבירה כלכליות",
 שהקרם בעור מילוי, כרית ליצור או השריר את

הפנים". עור של השטח בכל מטפל
 מתהת להדור שאי־אפשר הטענה לגבי מה •

קרם? באמצעות לעור
 קרמים היום קיימים מופרכות. טענות "אלו

 ומדבקות ואנטיביוטיקה סטרואידים שמחדירים
 היאלו־ לחומצה לגלולות. כתחליף הורמונים של

 מזעור רק ולכן במיוחד, גדולה מולקולה יש רונית
 מתחת אל חדירה לה מאפשר בננו־טכנולוגיה

 מאמינה מאוד אני העור. של החיצונית לשכבה
 אותי מרגש אותי. מטלטלת לא והביקורת בדרכי
-הר הישגים המון לעוד תביא הזו הררך שפריצת

ובעולם". בארץ והרפואה הקוסמטיקה בתהום שים
בעצם? הקרם, עושה מה אז •

 היאלורונית, חומצה הפנים לעור מהדיר "הוא
 ומתדלדלת והולכת טבעי באופן בגוף שנמצאת

 מארם משתנה העור של התגובה השנים. עם
 אני העור. ולמצב הקמטים לעומק בהתאם לאדם
 מנשים, ואחרי לפני של תמונות הרבה מקבלת

פלאים". להן עושה שהקרם שמוכיחות
 ),55(מוטי בעלה את פגשה )50(זינגבוים חוה
 כשהייתה בינלאומית, קריירה עם חזנות זמר

 ממבט אהבה הייתה ("זאת 18 בגיל י״ב. בכיתה
 בניו" להתגורר עברו והשניים לו, נישאה ראשון")

 22 בגיל הבכורות. בנותיהם שתי נולרו שם יורק,
 הצטרפה שבסיומם קוסמטיקה, ללימודי נרשמה
-שנע רפואית אסתטיקה של מסוגו ראשון לקורס

 קוסמטיקה לשלב במטרה בטקסס, חולים בבית רך
 היה זה רגע "מאותו הולים. של השיקום בתהליר
 ולחומרים הטיפולית לתפיסה והבסיס שלי העולם
מפתחת". שאני
 כקוסמטיקאית והצטרפה לניו־יורק חזרה היא

 טיפלה שם ידוע, פלסטי מנתה של לקליניקה
 רבין רצח לרגל. אליה שעלו רבים בסלבריטאים

 את עזבו הזוג ובני ארצה, לחזור מוטי את הניע
 והשתקעו הנוסקת והקריירה המפוארת הווילה
 מהתחלה הכל להתחיל צריכים ("היינו ברעננה
אצבעות"). בעשר
-לקוסמטי מצליחה אקרמיה מנהלת היא כיום

 קוסמטיקאיות, 15,000כ־ כבר בה שהוכשרו קה,
-במ לאיפור. ספר בית גם האחרונות ובשנים
 פרא־רפואיים. תכשירים קו מייצרת היא קביל
 ילדים לשישה אם היא המצליחה הקריירה לצד

 "יש בעלה. עם מלא בשיתוף העסק את ומנהלת
 הוא שקוסמטיקה בכך מתפשרת בלתי אמונה לי

 כמו דרך פריצות בו שיהיו ורפואי, מדעי תחום
-קוסמ במושג כשהשתמשתי התרופות. בעולם
 ולקח השניים, בין קשר שאין טענו רפואית טיקה
למודעות". זה את להביא שנים

הפחיד לא הסרטן
 כסף של כפית עם נולדה לא זינגבוים הוה
 יקרים. בקרמים מצויד אמבטיה חדר עם או בפה
 נפש, ממחלת שסבלה ואמה, בבת־ים, גדלה היא

 בין האמצעית חוה, במוסרות. מאושפזת הייתה
-שהתפר אב עם גדלה צעיר, ואה גדולה אחות

 ולא חברות אצל שגרתי תקופות "היו בדוחק. נס
 מסתובבת הייתי מינימליים. לדברים כסף לי היה

 הראווה חלונות של השפע מול המדינה בכיכר
 ראגה חסרות שם שהסתובבו בנשים ומתבוננת
 שבה הדרך לפי אותן לזהות יכולתי כלכלית.
 אדאג לא שבו היום על הלמתי בעולם. התהלכו
 אותי תראי לא היום גם אבל מחר. אתקיים ממה
 המהות יוקרה. תכשיטי או מפוארים רכבים עם

והמשפחה". ההורות היא שלי האמיתית
 שגרתית בבדיקה גילתה שנים שש לפני
 50 לו שצופים מהסוג שד, בסרטן חולה שהיא
 אמרתי להיסטריה. נכנסתי "לא החלמה. אחוזי

 שהספקתי אדע ,45 בגיל אמות אם גם לעצמי,
 טיפולים עברתי בחיים. השובים הכי הדברים את

כרגיל". לעסק להגיע והמשכתי והקרנות
קשים? ברגעים להתמודד לך עוזר מה •

 עליי, להשתלט מסביב ללחץ נותנת לא "אני
 למכה מראש תמיד מוכנה בזירה, מתאגרף וכמו

 עבורי כוה של מקור גם היא הדת לבוא. שעלולה
 איתי יש ובצניעות. באהבה דברים לקבל לי שעוזר
קרובות". לעתים בו קוראת ואני תהלים ספר תמיד

לעתיד? שלך המקצועיות התוכניות מהן •
 השלכות יש ההיאלורונית החומצה "למזעור
-נוס בתחומים עצומה חשיבות בעלות עתידיות

 העולם ברחבי ורופאים חוקרים ועוד אנחנו פים.
-לה גורם שהחומר גילינו התופעה. את לומדים
 ובה־ הרפס של בריפוי ומסייע העור של בהרה
 להחדיר אפשרות בודקים אנחנו מפצעים. הלמה
 לגוף. טיפוח מוצרי ולפתח התרופות לעולם אותו
■ חדש!״ עידן של בשחר שמדובר ספק אין
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from women proving the magical effect 
of the cream on their skin”.

Hava Zingboim (50) has met her 
husband Motty (55), a cantorial singer 
with an international career when she 
was in twelfth grade. They got married 
when she turned 18 years old (“it was 
love at first sight”) and the couple 
moved to live in New York where their 
first two daughters were born. When 
Hava turned 22 years old, she enrolled 
to aesthetic studies and eventually 
joined the first of its kind medical 
aesthetic course conducted at a 
hospital in Texas in order to combine 
the cosmet ic fie ld in pat ients ’ 
rehabilitation process. “From that 
moment on, it became my world and 
the basis of my therapeutic approach 
and of all the formulas that I am 
developing.”

She returned to New York to work as a 
beautician at a clinic of a well-known 
plastic surgeon where she treated 
numerous celebrities who streamed in 
to see her. It is following the murder of 
Yzhak Rabin that Motty decided to 
return to Israel, and the couple left their 
luxurious villa and skyrocketing careers 
to settle in Ra’anana (“We had to start 
everything all over again with our ten 
fingers”).

Hava is currently heading a successful 
cosmetic training academy in which 
15,000 beauticians have already 
completed their studies, and is heading 
a makeup training school as well. At 
the same time she manufactures Para-
Medical line of products. Along side 
her successful career, Hava is a mother 
of six children and manages the 
business in full partnership with her 
husband. ” I have this uncompromising 
conviction that cosmetics is a scientific 
and medical world. When I used the 
term ‘medical cosmetics’, people 
claimed that there was no connection 
between the two words, and it took me 
years to increase awareness to this 
issue”. 

Cancer Does Not 
Frighten Me 
Hava Zingboim was not born with a 
silver spoon in her mouth or with a 
bathroom filled with expensive creams. 
She grew up in Bat-Yam and her 
mother was hospitalized in different 
institutions due to her mental illness. 
Hava was a middle child between an 
elder sister and a young brother and 

was raised by her father who could 
barely make a living.“ There were 
periods in time in which I lived at my 
friends’ houses and was not able to 
buy minimal things. I used to walk 
around Kikar Hamedina looking at the 
luxurious shop windows and all the 
women strolling there with no financial 
concern in their minds. I could 
recognize them by the way they were 
walking in this world. I dreamed of the 
day I would not have to worry about 
surviving the following day. You will not 
see me today with fancy cars or 
luxurious jewelry. My true essence is 
parenthood and family.”

Hava was diagnosed with breast 
cancer during a random check up 
about six years ago. It was a type of 
cancer that has 50% recovery 
chances. “I did not get hysterical about 
it. I told myself that if I were to die at 
age 45, then I would know that I had 
accomplished the most important 
things in life. I went through treatments 
and radiations and kept on arriving to 
work as usual.”

What helps you deal with difficult 
moments? 
“ I don’t allow the pressure around me 
to overwhelm me, and just like a boxer 
in a boxing ring, I am always prepared 
to the blow that might come in 
advance. Religion is also a source of 
strength for me and it helps me accept 
things with love and humility. I always 
carry the Book of Psalms around with 
me and I read it quite often.”

What are your professional plans for 
the future?  
“The micron izat ion process of 
hya lu ron ic ac id ca r r i es fu tu re 
c o n s e q u e n c e s o f e n o r m o u s 
importance in additional fields. We still 
study this phenomenon hand in hand 
with researches and doctors from 
around the world. We have discovered 
that this substance causes skin 
brightening as well as assists in curing 
herpes and healing wounds. We are 
looking at options to introduce it to the 
medicines world and to develop body 
care products. Undoubtedly, this is a 
dawn of a new era!” 



