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Łysienie androgenowe? Z pomocą przychodzi najnowsze osiągnięcie biotechnologii medycznej  
i medycyny regeneracyjnej. REGENERA ACTIVA jest nowatorskim systemem opracowanym  

przez naukowców z Uniwersytetu w Turynie do leczenia łysienia androgenowego zarówno  
u kobiet, jak i mężczyzn. Metoda polega na stymulacji okolic mieszków włosowych autologicznym 

koncentratem komórek uzyskanych od tego samego pacjenta. REGENERA ACTIVA pozwala  
na regenerację mieszków włosowych uszkodzonych w procesie łysienia. 

Sekret pięknych włosów
leży w twojej naturze

W metodzie REGENERA ACTIVA 
wykorzystujemy regeneracyjne  
właściwości naszych własnych komó-
rek do pobudzania procesów tworze-
nia nowych naczyń krwionośnych  
w skórze oraz regeneracji mieszków 
włosowych. Zabieg REGENERA 
ACTIVA polega na mikroprzeszczepie 
komórek progenitorowych skóry  
i podaniu ich temu samemu pacjento-
wi w okolice mieszków włosowych, 
aby pobudzić wzrost i przywrócić  
odpowiednią kondycję włosów.  
Po podaniu znieczulenia miejscowe-
go, z okolicy potylicznej, na linii 
włosów, pobiera się zwykle trzy 
niewielkie biopsje skóry o średnicy  
2,5 mm. Jest to obszar, który jest 
najmniej podatny na łysienie androge-
nowe. Następnie, za pomocą specjal-
nego urządzenia pobrane od pacjenta 
wycinki poddane są mechanicznej 
obróbce i filtracji, dzięki czemu 
odzyskujemy komórki, które mają 
zdolności regeneracyjne. Tak przygo-
towaną zawiesinę wstrzykuje się  
w skórę głowy pacjenta w okolice 
mieszków włosowych, aby zainicjować 
procesy naprawcze. Zabieg trwa  
mniej więcej 30 minut i nie wymaga 
okresu rekonwalescencji. Miejsca 
pobrania wycinków skóry goją się 
samoistnie w ciągu kilkunastu dni. 
Kolejny zabieg można wykonać  
po około 2–3 latach. Jest to więc 
procedura jednorazowa i nie ma 
konieczności wykonywania serii. 
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Łysienie androgenowe to nie tylko 
męski problem. W pewnym okresie 
życia nawet 40% kobiet doświadcza 
utraty włosów, która związana jest  
z destrukcyjnym działaniem hormonów 
na mieszki włosowe. Androgeny 
powodują postępującą miniaturyzację 
i następnie zanik mieszków włoso-
wych. Z biegiem czasu włosów jest 
coraz mniej i stają się coraz cieńsze. 
Spośród wielu terapii łysienia androge-
nowego szczególnie polecam system 
do autoprzeszczepu komórek skóry 
REGENERA ACTIVA, który jest najnow-
szym osiągnięciem medycyny regene-
racyjnej ostatnich lat.  
Z ponadtrzyletnich obserwacji klinicz-
nych wynika, że procedura ta daje 
bardzo dobre efekty kliniczne jako 
zabieg jednorazowy – nie ma koniecz-
ności wykonywania go w serii. Za 
pomocą tej metody można spowolnić 
proces łysienia androgenowego  
i uzyskać odrost części utraconych 
włosów. Pierwsze efekty można 
zaobserwować już po 45–60 dniach. 
Jest to jednak uzależnione od indywi-
dualnych zdolności regeneracyjnych 
pacjentów. Kolejny zabieg można 
wykonać po około dwóch, trzech 
latach. Należy pamiętać, że nie jest to 
zabieg dla osób zupełnie pozbawio-
nych włosów i mieszków włosowych. 
Przy odpowiedniej kwalifikacji pacjen-
ta REGNERA ACTIVA przynosi dosko-
nałe efekty kliniczne. 
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Dane kliniczne wskazują, że po 
zabiegu REGENERA ACTIVA 
następuje zatrzymanie utraty 
włosów w ciągu 4–8 tygodni,  
a istniejące mieszki włosowe 
poddane regenerującemu działa-
niu komórek uzyskanych z wła-
snej skóry zaczynają generować 
nowe włosy. Do tej pory leczenie 
łysienia androgenowego stanowi-
ło nie lada wyzwanie dla dermato-
logów i lekarzy medycyny este-
tycznej. Jest to schorzenie 
przewlekłe i nadal na obecnym 
etapie naszej wiedzy niemożliwe 
do całkowitego wyleczenia. 
Autologiczny przeszczep komórek 
skóry, którym jest REGENERA 
ACTIVA pozwala nam jednak  
na zatrzymanie tego procesu  
na około 2–3 lata (dane z badań 
klinicznych) i spowodowanie 
znacznego odrostu włosów 
poprzez pobudzenie do regenera-
cji nieaktywnych lub uszkodzo-
nych mieszków włosowych. 
Dotychczasowe wyniki leczenia 
są niezwykle obiecujące i satys-
fakcjonujące dla naszych pacjen-
tów. Po około 45–60 dniach  
od zabiegu widzimy już pierwszy 
odrost włosów, a pełny efekt 
stabilizuje się do 3–4 miesięcy  
po wykonaniu procedury.
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