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Női energiák felszabadítása
– Intim megfiatalodás

a hévízi Hotel Európa fit-ben!

Az országban egyedüli szállodaként azzal a céllal indítottuk el 
többfunkciós Vitalium Laser Centre lézerközpontunkat, hogy a 
gyógyászati és szépészeti kezeléseink mellett, kiszolgálva a megjelent 
vendégigényeket, magas színvonalú nőgyógyászati intimlézer 
kezeléseket is nyújtsunk vendégeinknek. A kezelések nem okoznak 
felszíni sérülést, nincs lábadozási idő, nincs fájdalom, nincs vérzés, 
így vendégeink ambulánsan is igénybe vehetik.

Intimlézer programjaink:
               Hüvelyszűkítő IntimaLase® kezelés
               InkontiLase® kezelés: vizelettartási zavarok kezelése
               RenovaLase® kezelés: hüvelyszárazság kezelése
               ProlapLase® kezelés: hüvelyfal süllyedés kezelése
               Kisajak kisebbítés

Hangolódjon rá a kezelésre
exkluzív, nyugodt környezetben!

Ajándék Welcome csomag *
A kezelés napján: kényelmes kétágyas szoba korlátlan wellness 
használattal a nyugodt előkészületek érdekében, fürdőköpeny használat, 
egyszeri főétkezés és délutáni kávé süteménnyel Önnek és partnerének, 
ingyenes garázshasználat.
A tájékoztatás nem teljes körű, a csomag tartalmát részletesen 
weboldalunkon találja.

* igényelt szolgáltatásoktól függően

Kérdése van? Szakorvosunk visszahívja, hogy féltett
kérdéseit tabuk nélkül, első kézből megválaszolja!

Időpontfoglalás: 06 83 501 140

Hotel Európa fi tfifififisuperior • Vitalium Laser Centre
8380 Hévíz, Jókai u. 3. • vitalium@europafit.hu

ÚJ LÉZER-
KÖZPONT 
HÉVÍZEN! 
Az „Év szállodája” díjjal is kitüntetett hévízi Hotel Euró-
pa fit megnyitotta Vitalium Laser Centre lézerközpont-
ját, hogy nőgyógyászati intim fiatalító lézerkezeléseket 
is nyújtson vendégei számára. A kezelések ambulán-
san is igénybe vehetők. A módszerről az orvosigazga-
tót, dr. Regényi Péter szülész-nőgyógyász szakorvost 
kérdeztük.

– Miért egyedülállóak a lézerkezelések? 
– Az emberek nagy része idegenkedik a műtéti beavat-

kozásoktól. Az általunk kínált intim fiatalító programok 
mellőznek minden fajta műtéti eljárást, a kezelések fájda-
lom- és vérzésmentesek, a bőr, a nyálkahártya felszíne 
ép marad, nincs altatás, hegesedés, felépülési idő. 

– Mi történik a lézerkezelés során? 
– A lézer (Er:Yag és/vagy Nd:Yag) a kötőszövet kolla-

génrostjait melegíti fel az eddig ismert módszereknél 
mélyebb rétegben, amelytől ezek megrövidülnek, és 
szaporodni kezdenek. Ezáltal rugalmasabbá válik a 
kötőszövet, a bőrfelszín, a nyálkahártya. Ez nem pusztán 
tüneti kezelés, hanem az okokat megszüntető eljárás. 

– Mely nőgyógyászati problémák esetén alkalmazható?
– A nőgyógyászat területén ez egy vadonatúj módszer. 

Forradalmi újdonságnak számít a hüvelyszűkítés, ami 
hosszú távon nyújt hatékony megoldást a tág hüvely 
problémára. Megszüntethető a ma sajnos egyre több 
hölgyet érintő inkontinencia, de enyhíthetők a változókori 
hüvelyhám problémák és a méhszájelváltozások is.

– Mit érez a kezelés alatt a páciens? 
– Semmit. Pácienseink visszajelzései szerint nincs fáj-

dalom vagy kellemetlenség, mindössze egy minimális 
meleg érzet. Ez a járóbeteg eljárás klinikailag tesztelt és 
szabadalmaztatott, mely a hüvelyt és annak környezetét 
kezeli. 

- Mennyi időt vesznek igénybe ezek a kezelések?
- Az egyes beavatkozások nem tartanak tovább negyed 

óránál. Viszont azt gondoljuk, hogy egy ilyen mértékű 
női újjászületés mentálisan is új életminőséget ad, így 
fontosnak tartjuk a lelki ráhangolódást. E gondolat 
szellemiségében exkluzív ajánlattal várjuk a hölgyeket és 
partnerüket a kezelés napján.

HIRDETÉS


