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Intim-lézeres kisajak fiatalítás
A látható és érezhető változások jelentősen hozzájárulhatnak a kezelt nők önbecsülésének
javításához.
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megoldás a kisajkak és a hüvelybemenet megfiatalítására
a kisajkak foto-termikus feszesítése
szöveteket nem sértő, metszésmentes eljárás
nincs szükség érzéstelenítésre, altatásra
ambuláns, fájdalmatlan kezelés
biztonságos, gyors és egyszerű kezelés
magas páciens elégedettség
hormonmentes beavatkozás

Az életkor előrehaladtával, a női nemi hormonok szintjének
csökkenése következtében a kisajkak és a hüvelybemenet
hámja veszít rugalmasságából, kötőszövetei megereszkednek, petyhüdtebbé válhat, megnyúlhat, pigment lerakódások
jelenhetnek meg rajta, bársonyos tapintásuk elvész. Az ellazult kisajkak által védtelenül hagyott hüvelybemenet fokozottan ki van téve a dörzsölődésnek, irritációknak, aminek következtében csípő-viszkető érzés vagy fájdalom alakulhat ki.
Ezek a sok nőt igencsak zavaró esztétikai elváltozások zavaró hatással lehetnek a szexuális életre is és bár sokáig nem
voltak kezelhetők, most már van megoldás, az intim-lézeres
kisajak fiatalítás, aminek eredményeként a kisajkak feszesebbek, újra fiatalosan rózsaszínűek lesznek.

Mi a kisajak intim-lézer kezelés?

Az intim-lézeres kisajak fiatalítás egy innovatív és egyedülálló, szöveteket nem sértő ErYAG lézerterápiás eljárás. A hüvelybemenet és a kis- és nagyajkak metszésmentes, a szöveteket nem sértő, foto-termikus feszesítésén és a kollagén
rostok zsugorításán alapuló SMOOTH kezelés. Az előzetes
klinikai tanulmányok igazolják, hogy a kezelés hatásos, kön�nyedén elvégezhető és biztonságos eljárás, ezeket végezve
kiválthatók az intimplasztikai műtétek.

Hogyan működik a kisajak intim-lézer kezelés?

A világ elsőszámú, csúcsminőségű Fotona SP Dynamis orvosi lézergépével végezzük a kezeléseket. A kisajak intim-lézer kezelés a hüvelybemenet, a kis- és nagyajkak szövetébe
juttatott precízen szabályozott, lézer fény okozta szöveti felmelegítés a SMOOTH mód technológia hatásán alapul, ami
azt jelenti, hogy a kezelés alatt a külső nemi szervek sérülése
nélkül tudunk termikus hatást gyakorolni a hüvelybemenet, a
kis- és nagyajkak szöveteire. Ez a termikus hatás stimulálja a
kollagén újratermelődést és újrarendeződést. Az új kollagén
rostok képződése és a meglévő kollagén rostok újrarendeződésnek eredményeként a kisajkak újra rugalmasak és feszesek lesznek, vérellátásuk jelentősen javul. A kezelés során
a lézer finoman lehámlasztja az elszíneződött, kiszáradó és
megvastagodott hámsejteket, a felszín pedig visszanyeri rózsaszínes árnyalatát és bársonyosságát. A nyálkahártya sérülésmentes kezelésének köszönhetően, Ön a kezelés alatt és

azt követően semmilyen kellemetlenséget nem fog érezni és
nem képződik heg a kezelt területen és nem keletkeznek érzéketlen területek sem.

A kisajak intim-lézer kezelés
egyedülálló előnye páciense számára

Nincs szükség altatásra, így a beavatkozás előtt a páciens részéről nem szükséges előkészület, illetve utána azonnal vis�szatérhet a hétköznapi életbe. A kisajak intim-lézer kezelés
egy vágás-, metszés-, varrat-, sérülés-, vérzésmentes kezelés, mely gyakorlatilag nem jár fájdalommal. A gyógyulási
időszak rendkívül gyors, mely időszak alatt nincs szükség
fájdalomcsillapítókra és antibiotikumra.
A kezelést követően nem képződik heg, nem kell számolni
mellékhatásokkal.
Általában két kezelés javasolt, a kezelések között 2-4 hét szünettel. A kezeléseket követően a szexuális élettől sem kell
hosszan tartózkodnia.

Mennyire kellemetlen a kezelés?

A kezelés során és azt követően sem kell kellemetlenséggel
számolnia.

Mennyi ideig tart a kezelés?

A kezelést minden esetben megelőzi egy szakorvosi konzultáció. Maga a kezelés 2 alkalomból áll és alkalmanként 30
percet vesz igénybe.

Mennyi idő a felépülés?

A kezelést követően nincs felépülési idő, így ön azonnal vis�szatérhet megszokott életviteléhez.

A kezeléseket végzi
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