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Стягане на перинеума
Стягане на вагината и подобряване на уринарна
инконтиненция само с една процедура !

Радио-честотно стягане на
вагината
Радио-честотно стягане на
перинеума
Радио-честотно
подобряване на уринарна
инконтиненция

Радио-честотно
стягане на
вагината
Радио-честотното стягане на вагината е нова процедура, отличаваща се с подобри ресултати от лазерната.
Използването на радио честота намалява болката и страничните ефекти от
процедурата, като дава по-добри ресултати при стягането на вагината и перинеума.
Само с една процедура се наблюдава стягане и оформянае на labia majora и
minora, както и подобрен кръвен поток в клитора.
Процедурата стимулира производството на колаген и реконструкция на кожата,
като я превръща от тъмна и отпуснат в стегната, гладка и младолика.
Характеристики на ради-честотно стягане
на вагината
✚ Дълбоко проникване в кожата.
✚ Видими резултати веднага след процедурата.
✚ Стимулира производството на колаген.
✚ Прави кожата по-стегната, млада и гладка
✚ Помага при редица гинекологични проблеми
- Увеличава влажността на вагината
- Подобрява уринарната инконтиненция
- Помага при лечение на свръх активен пикочен мехур
- Повлиява смущения при оргазъм

Приложение
▶

▶

С течение на времето вагината се отпуска
мускулната маса намалява, което води до загуба на
еластичността на вагиналната стена.
С течение на времето и честота на оргазмите,
чувствителността на нервите в областта на вагината
намалява.

Суха мукозна мембрана на вагината, която не
произвежда достатъчно .
Увеличено налягане в корема, чести възпаления и
неправилни грижи след раждане, може да доведат до
уринарната инконтиненция

Сравнение на процедурите
Операция

Анестезия

Процедура

Vaginal
reconstruction

Лазерна

Обща анестезия

Без анестезия/местна анестезия
Белези върху мукозната
мембрана

Белези

Разрез, конци

Болка

По време и след
операция

По време на манипулацията

1 час

10 минути

Хирургичен подход

Само вагина

Време
Характеристики

Време за
възстановяяане

1 месец без полов
акт

1 седмица без полов акт

Начин на действие

Радио-честотна
БЕЗ АНЕСТЕЗИЯ
БЕЗ БЕЛЕЗИ
БЕЗ БОЛКА
Вагина (10 мин),
перинеум (10~15 мин)
Вагина, перинеум, лабии
(labia majora, labia
minora)
Нормален начин на
живот веднага след
манипулацията

