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Évről évre csökken arcbőrének feszes-
sége?

Előzze meg a ráncok megjelenését!
Age Prevent ráncmegelőző
arcfeszesítő lézerkezeléssel.

Fáradtan ébred? Nem tudja kipihenni 
magát? Horkolásával zavarja környzetének 

pihenését?
Szüntesse meg a horkolást NightLase  

horkoláscsökkentő ErYag lézer kezeléssel.

A gyermekek megszületése után valami 
megváltozott? Újítsa meg az intim pillana-

tok élményét! 
IntimaLase hüvelyszükítő ErYag lézer 

kezeléssel.

Vizelettartásizavarokkal küzd?
Fél a műtéti beavatkozásoktól?

Újra a régi lehet minden
Incontilase ErYag lézeres

kezeléssel.

Már Magyarországon is a hévizi Vitalium Laser Centre-ben.

F o r d í t s u k  v i s s z a 

e g y ü t t  a z  i d ő  k e r e k é t

Hotel Európa fit**** superior
H-8380 Hévíz, Jókai u. 3.

Időpontfoglalás: +36 83 501 140
e-mail: vitalium@europafit.hu

www.intimlaser.eu

Szépség

H
azánkban profi, orvosi kereteken belül működő, 
megbízható megfiatalodás programmal, egyelőre 
kevés helyen büszkélkedhetnek, ám magazinunk 
már márciusban beszámolt a hévízi Vitalium 

Laser Centre-ben bevezetett különleges lézertechnikákról, mely 
egyszerre képes kezelni a bőr felszínesebb és mélyebb rétegeit 
anélkül, hogy hegesedést, szövődményt okozna, vagy megnyújtaná 
a lábadozási időt. Ezek az új orvos-esztétikai eljárások  egyedülál-
lóan fordítják vissza az idő kerekét,  tartós és természetes lefolyású 
eredményt kínálva, így valóban a szépségipar exkluzív csúcsszol-
gáltatásaként aposztrofálhatjuk  magyarországi megjelenésüket.

Dr. Regényi Péter, a lézer centrum orvosigazgatója akkor az 
eljárás lényegéről, ma pedig már a gyakran a várakozásokat is fe-
lülmúló tapasztalatokról számolt be. „Az Intim megfiatalodás  prog-
ram kezelései, illetve a Fotona által kifejlesztett Smooth technológia 
lehetővé tette az olyan nőgyógyászati problémák kezelését, amelyek 
eddig csak műtéttel, vagy egyáltalán nem voltak gyógyíthatók.” 
Szülész-nőgyógyász szakértőnk olyan új eredményekről mesél, ame-
lyeket az elmúlt 5 hónapban tapasztalt páciensein. „A mögöttünk 
álló hónapokban beigazolódtak a várt eredmények. Végeztem többek 
között hüvelyszűkítő kezeléseket, inkontinenciára irányuló kezeléseket, 
a változókor után jelentkező és a kismedencei onkológiai műtét utáni 
sugárkezelés okozta hámsorvadás, hüvelyfal elvékonyodás-, és az ezzel 
járó fájdalmas nemi élet miatti tüneteket megszüntető kezeléseket, és 
nemrég számomra látványos sikerrel zárult, néhány  kötőszöveti gyen-
geségből adódóan kialakult, hüvelyfal előreesésére irányuló kezelés 
is.”- meséli szakértőnk, aki a  beavatkozásokat  a világ egyik legjobb 
orvosi lézereit gyártó cég műszerével végzi, mely egyedülálló módon 
kétféle (Er: YAG és Nd: Yag) lézersugár előállítására is alkalmas. A 
két lézer együttes alkalmazása olyan energiát közvetít, amelyek kü-
lönböző módon melegítik fel a kötőszövetek rugalmasságáért felelős 
rostjait, melyek ezáltal újjá épülnek és 20-30%-kal megrövidülnek. 
A kezelt terület ennek köszönhetően 10-15 évvel visszafiatalodik. 
Természetesen a csúcstechnológia nem csak az intim területeken, 
de az arcbőr megfiatalításának terepén is tökéletesen veszi az aka-
dályokat. Teszi, mindezt anélkül, hogy bármiféle idegen hatóanyagot 
juttatna a szervezetbe és, hogy eltorzítaná a mimikát. 

„Nem az a cél, hogy a pácienssel egy fiatalabb, de  idegen arc, 
hanem, hogy saját 10-15 évvel fiatalabb Önmaga nézzen vissza a 
tükörből! Ez a módszer óriási előnye és egyben személyes elvem is.” - 
hívja fel a figyelmet orvos szakértőnk, dr. Regényi Péter. 

Milyen metódusban történnek a ránceltávolító és arcmeg-
újító kezelések? 

Egyaránt dolgozunk a hámeltávolító és hámkímélő ún. Er: YAG 
lézerrel és a hámkímélő ún. Nd: YAG lézersugarakkal. Az, hogy 
éppen melyiket alkalmazzuk, azt az elérni kívánt eredmény hatá-
rozza meg. Az újdonság a számítógép vezérelte precíz kezelések és 
a kétféle lézer kombinációjából adódik. 

Milyen előnye van a szépségiparban jelen lévő lézertech-
nológiákkal szemben?

A tradícionális lézeres ránctalanító kezelésekkel szemben ez az 
eljárás azért oly egyedülálló, mert a számítógép által vezérelt ener-
gia program segítségével a lézerfény tökéletes pontossággal szabá-
lyozható. A lézersugár energiája, mélysége rendkívül precízen irá-
nyítható. A páciens eldöntheti, hogy a kezelésekből az egyszeri, de 
3-5 napos felépülési idővel járó, vagy a felépülési idő nélküli, de 
több alkalommal elvégzendő kezelést választja.

Az időt ugyan nem tudjuk megállítani, a testünkön hagyott 
nyomait azonban visszafordíthatjuk, méghozzá anélkül, hogy 
extrém, műtéti beavatkozások alá kellene vetnünk magunkat. 
A fiatalságkultusz csúcsra járatásával ugyanis olyan noni-
nvazív eljárások jelentek meg a szépségiparban, melyekkel 
fájdalommentesen, altatást nem igénylő módon, vágások nél-
kül, biztonságos kezelésekkel fiatalíthatjuk meg testünk kriti-

kus pontjait. 

ADJON ESÉLYT A
KORTALANSÁGNAK!

Lényegében ettől forradalmi a Fotona?
Igen, hiszen eddig a bőrmegújító kezelések a bőr mélyebb terü-

letére (koncentráltak) hatottak a lézersugár típusának adottságaiból 
adódóan(CO2 lézer). A Fotona ún. Twinlight kezelési rendszere a 
kétféle lézersugár  együttes alkalmazásából indul ki. A több szaka-
szos megújító kezelési eljárása ezzel szemben pontosan csak a hibás 
hámsejteket tüntetni el (FRAC3), érintetlenül hagyva a körülötte lévő 
egészséges bőrt. Feszesíti a mélyebb rétegek kötőszöveti rostokat (PI-
ANO), majd ún. frakcionált, szakaszos hámlasztó kezelésekkel teszi 
fiatalossá a kezelt bőrterületet, így az egészséges bőrben is gyorsítja 
a megújulást.

Milyen bőrproblémák orvosolhatóak ezzel a lézertechnoló-
giával?

A kétféle lézersugár hullámhossza több kezelési módozatot is lehe-
tővé tesz, melyek különböző szinteken (mélyen, a középső és a felszíni 
bőr kötőszövetét célozva) hatnak, így ez az eljárás lényegében az összes 
bőrtípus és bőrtónus kezelésében hatékony.  Aki azt szeretné, hogy bőre 
finomabb textúrájú, simább, frissebb és egészségesebb legyen, annak 
a szájüreg felöl kezelést is magába foglaló FOTONA 3D vagy 4D ke-
zelés az ideális választás. A szakaszos bőrmegújító kezelés esetében az 
Nd: YAG lézersugár mélyreható hőhatása serkenti a bőr megújulását, 
az Er: YAG pedig a régi, elhasznált hámréteget távolítja el, amit új, 
egészséges, feszes szövetek pótolnak majd. Aki arra vágyik, hogy bőre 
struktúrája teljesen átépüljön, ráncai kisimuljanak, megereszkedett 
bőre volument kapjon, vagy eltűntetné a különböző zavaró bőrhibá-
kat, annak a Twinlight  arcfeszesítő, ráncelleni  kezelését vetjük be. Az 
eredmény pedig nemcsak látványos, de időtálló is lesz, hiszen a keze-

lések a kollagénrostok azonnali összehúzódására irányulnak, majd be-
indítják a szervezet öngyógyító képességét, ennek hatására 3-6 hónap 
alatt a kollagénrostok újratermelődnek, és rugalmas, feszes szöveteket 
eredményeznek. 

Milyen egyéb területen alkalmazható ez a fajta lézertechnika?
A nőgyógyászati- és arcesztétikai kezelések mellett a horkolás ke-

zelésére kifejlesztett Halk éjszaka NightLase programjával a betegek 
alvásminőségét javítjuk. Ez megoldást jelent a felnőtt lakosság több, 
mint felét érintő népbetegség, a horkolás 80-85%-át kitevő azon típu-
sára, aminek más anatómiai oka nincs, mint a kötőszövetek ellazulása, 
öregedése. 

A kezelés ez esetben is fájdalommentes?
Gyakorlatilag igen. Sőt érzéstelenítést sem alkalmazunk, hála a 

Smooth technológiának. A beavatkozást követő napokban a betegnél 
mindössze néhány százalékban jelentkezik  enyhe torokfájás, mivel a 
lézerfény felmelegíti a lágy szájpad és garat környéki nyálkahártyát. 
Ezek összehúzódása és rugalmasságának javulása után csökken a hor-
kolási hang, és a légvétel kimaradás is, valamint lényegesen csökken 
a krónikus fáradtság érzés is az agy jobb oxigenizációja miatt. Óriási 
előnye, hogy nem igényel kiegészítő eszköz viselését alvás közben il-
letve, hogy nem jár kémiai beavatkozással. Biztonságos, hatékony és 
egyszerű módja annak, hogy a páciens visszanyerje a nyugtató éjsza-
kai pihenést és környezetét sem zavarja!

A Fotona által szabadalmi oltalommal védett kezelések je-
lenleg Magyarországon elsőként a hévízi Vitalium Laser Cent-
re-be vehetők igénybe. 


