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Przez ostatnie 10 lat zespół prof. Antonio Graziano z Uniwersytetu Medycznego w Turynie pracował
nad systemem, który pozwala na regenerację konkretnych tkanek i narządów za pomocą komórek
progenitorowych pozyskiwanych dokładnie z tych samych narządów i tkanek. W ten sposób powstał
system REGENERA ACTIVA, który obecnie poza ortopedią i traumatologią wykorzystywany jest do
leczenia łysienia typu androgenowego
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