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A kor előrehaladtával és a szülés következményeként a hüvely-
falban, a medencefenék izmaiban, a hámszövetben bekövetke-
ző változások mind-mind tágult hüvelyhez, hüvelyi szárazság-
hoz, esetlegesen méhsüllyedéshez vezethetnek.

Mindehhez ráadásként társul a külső nemi szervek megvál-
tozott külleme miatt fellépő esztétikai probléma is. További 
elkerülhetetlen változá-
sokat okoz a menopauza 
is, amely a hüvely nyálka-
hártyájának elvékonyodá-
sával jár. Ennek legfőbb 
tünete a hüvelyszárazság, 
amely a változó korú nők 
nagy százalékát érinti, és 
ami fájdalmas szexuális 
együttlétekhez, gyakori fertőzésekhez 
vezet. Nem csupán különböző esztéti-
kai problémákról van tehát szó, hanem 
gyakran az intim komfortérzet hiányá-
ról, ami végeredményben női magabiz-
tosságunk csökkenését okozhatja, ezt 
pedig önértékelésünk sínyli meg.

Az intim területek öregedésének 
megállítása eddig nem volt lehetséges, 
de manapság már a modern lézeres 
technológiának köszönhetően olyan 
mindennapos igénnyé kezd válni, mint 
egy fogkő-eltávolítás. Ezzel a döntéssel 
pedig nem érdemes várni. Nem javal-
lott sokáig halogatni, ugyanis az állapot 
tovább súlyosbodhat, és később csak 
kényelmetlenebb, időigényesebb, koc-
kázatosabb eljárásokkal lehet segíteni.

A Dermalux lézergyógyászaton alkal-
mazott intim-lézerkezelés a legmoder-
nebb és legbiztonságosabb Fotona Er-
bium YagSmooth technológiával műtét, 
altatás és fájdalom nélkül fiatalítja meg az 
intim területeket. A Fotona cég innovatív 
lézerfejlesztésének köszönhetően nem-
sebészeti, azaz vágás és hámsérülés nél-
küli módon kezelhetőek a fenti panaszok. 
A Smooth nőgyógyászati eljárás alapja 
az a felfedezés, hogy a hüvelynyálkahár-

tya- és a kismedencei szövetek be-
sugárzásakor keletkező hőhatás 
a hüvelyfal és a medencefenék 
kötőszövetének megerősödését 
eredményezi. Ezzel javítja a bel-
ső női nemi szervek alátámasz-

Intim témák?
Beszéljünk róluk bátran!

Manapság minden nő szeretné elrejteni az idő nyomait a testén és a bőrén. Sőt! Még beszélni 
sem szívesen beszélnek a kor előrehaladtával jelentkező fizikai változásokról, különösképp, ha 
az kényes területeket érint. Pedig az intim területek öregedése is az élet természetes velejá-
rója, és még felgyorsíthatják alkati adottságok, az életmód, valamint a szülés is.

Nincs szükség fájdalomcsillapításra 
és antibiotikumos kezelésre sem, ahogy 
műtéti előkészület vagy műtétet követő 
utógondozás sem szükséges.

tását, és a hüvelynyálkahártya fiatal korra jellemző funkciói is 
visszatérnek.

Ez olyan egyedi lézerrendszer, amellyel a kezelőorvos a ke-
zelési paramétereket, mint például a mélységi átmelegedést 
a terápiás célnak megfelelően tudja módosítani és a páciens 
egyéni adottságaira szabni. Az eljárás abban különbözik más 
lézeres kezelésektől, hogy a lézerfény a bőr felületén vagy az 
intim területek nyálkahártyáján akadálytalanul hatol át, nem 
okoz rajta károsodást, sebet, hegesedést. A fénynek mélységi 
hőhatása van, ezáltal stimulálja a kollagén újrarendeződését 
és a kollagénszintézist a hüvelyfal és a medencefenék kolla-

géndús szöveteiben – mindezt vágás, hámsérülés nélkül. 
Nincs vérzés, nincs hosszú napokig tartó lábadozás. 

Nincs szükség fájdalomcsillapításra és antibiotiku-
mos kezelésre sem, ahogy műtéti előkészület 

vagy műtétet követő utógondozás sem szük-
séges.

A páciens a hüvelyben érezhető 
enyhe melegségen kívül egyéb kel-

lemetlenséget nem tapasztal. 
A hölgyek a 20-25 perces kezelés 

után azonnal visszatérhetnek 
mindennapi tevékenységeik-

hez. Az intimlézeres kezelés 
hatására a hüvelyfal nem-
csak fiatalkori rugalmas-
ságát nyeri vissza, hanem 
a hüvelyi nyálkahártya 
funkciói is regenerálód-
hatnak. Két kezeléssel 
újra elérhetővé válik a 
teljes értékű szexuális 
élet, az intim magabiz-
tosság. Mellékhatás- és 
hormonmentesen meg-
szüntethető a hüvely-
szárazság és a vizelet-
csepegés. A világon több 
tízezer kezelt páciens 

esete és számos klinikai 
vizsgálat tesz tanúbizony-

ságot a Fotona gyors, biz-
tonságos és fájdalommentes 

kezelése mellett.
A Dermalux lézergyógyászat 

szülész-nőgyógyász szakorvosai 
egyben lézergyógyász szakemberek 

is, kiemelkedő szakmai tapasztalattal 
és páciensközpontú odafigyeléssel végzik 

a kezeléseket. Munkájuknak és a Fotona 
világszínvonalú SP Dynamis lézerberendezésé-

nek köszönhetően a hölgyek visszakaphatják intim 
fiatalságukat és magabiztosságukat.
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