
Különleges hirdetési  összeállítás

Ahogy múlnak az évek, a hüvely veszít 
feszességéből, rugalmasságából, és emi-
att vizelet-inkontinencia, hüvelyszáraz-
ság alakulhat ki, romolhat a szexuális 
élet, és a nemi  szervek fiatalos külseje is 
elváltozhat. Nagyon sok nőt érintenek 
ezek a gondok, mégis keveset beszélünk 
róla, pedig most már Budapesten is 
van műtét nélküli, biztonságos és gyors  
megoldás a problémákra. A FEMMED  
Intézet kiváló orvosai a legmodernebb 
intimlézeres technológiát alkalmazzák 
az esztétikai nőgyógyászati beavat-
kozásoknál.
„Intézetünkben jelenleg négyféle in- 
timlézeres kezelést végzünk – mond-
ja Prof. Dr. Bánhidy Ferenc, a Sem-
melweis Egyetem rektorhelyettese,  
a FEMMED Intézet orvosigazgatója. 
– Az IncontiLase™ kezelésünk a vi-
zelettartási gondokra jelent nagyon 
hatékony megoldást. Az IntimaLase™ 

Műtét nélkül,  
fájdalommentesen

INTIM MEGFIATALODÁS

Az idő múlása nemcsak az arcunkon  
hagy nyomot, hanem az intim területe- 
ken is. Ezeken a kellemetlen és gyakran  
súlyos problémákon segít az esztétikai  
nőgyógyászat, amelynek műtét nélküli lézeres 
kezelései már nálunk, Budapesten is elérhetők.

– hüvelyszűkítő kezelés serkenti a 
hüvelyben a kollagén termelődését, 
így rugalmasabbá és szűkebbé teszi 
a hüvelyt. A RenovaLase™ kezelés 
leginkább a változó korral együttjáró 
hüvelyszárazság okozta problémákra – 
égető, viszkető érzés, fájdalmas együtt-
létek, visszatérő fertőzések – nyújt 
hormonmentes megoldást. Emellett 
kisajakfiatalításra is van lehetőség, amely 
visszaadja az intim testrész fiatalos, üde 
külsejét. A kezelések külön-külön vagy 
kombinálva is alkalmazhatóak.” 
Az eljárások nagy előnye, hogy mind- 
egyik biztonságos, gyors, fájdalom- és 
hormonmentes, és nem igényel al-
tatást. A beavatkozás mindössze 15 
perces, metszés, vérzés és varrás nélkül 
történik és két, egy hónapon  belül 
elvégzett kezelés elegendő a probléma 
megoldásához. „Nagyon jók a tapasz-
talataink – említi Prof. Dr. Bánhidy 
Ferenc. – A nemzetközi adatok alapján 
85 százalékos hatékonyságot vártunk, 
és most 90 százalék fölött jár nálunk 
azoknak a pácienseknek az aránya, 
akinek két kezelés után megszűntek a 
panaszaik.”
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