
Forradalmi eljárás - női újjászületés
Sebészeti eljárást nélkülöző nőgyógyászati intim megfiatalító kezelések a hévízi Európa fit lézerközpontjában

Az „Év szállodája” díjjal is
kitüntetett hévízi Hotel Eu-
rópa fit megnyitotta Vitali-
um Laser Centre lézerköz-
pontját, hogy nőgyógyá-
szati intim fiatalító lézerke-
zeléseket is nyújtson ven-
dégei számára. A kezelések
ambulánsan, szállás fogla-
lása nélkül is igénybe ve-
hetők. A módszerről és az
eddigi tapasztalatokról dr.
Regényi Péter orvosigazga-
tót, szülész-nőgyógyász
szakorvost kérdeztük.

– Miért egyedülállóak a
lézerkezelések?

– Az emberek nagy része
idegenkedik a műtéti beavat-
kozásoktól. Az általunk kínált
intim fiatalító programok mel-
lőznek minden fajta sebészeti
műtéti eljárást, a kezelések
fájdalom- és vérzésmentesek,
a bőr, a nyálkahártya felszíne
ép marad, nincs altatás, hege-
sedés, felépülési idő. A lézer-
kezeléssel egy öngyógyulási
folyamatot indítunk be,
amelynek hat hónap időtar-
tamra van szüksége a teljes
gyógyulás kialakulásáig.

– Mi történik a lézerkeze-
lés 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 szapo-
rodni kezdenek. Ezáltal rugal-
masabbá válik a kötőszövet, a
bőrfelszín, a nyálkahártya. Ez
nem pusztán tüneti kezelés,
hanem az okokat megszüntető
eljárás.

– Mely nőgyógyászati
problémák esetén alkalmaz-
ható?

– A nőgyógyászat területén
ez egy vadonatúj módszer.
Forradalmi újdonságnak szá-
mít a hüvelyszűkítés, ami
hosszú távon nyújt hatékony
megoldást a tág hüvely prob-
lémára. Megszüntethető a ma
sajnos egyre több hölgyet
érintő inkontinencia, azaz vi-
zeletcsepegés, de enyhíthetők
a változókori hüvelyhám prob-
lémák és a méhszájelváltozá-
sok is. A rendelkezésünkre ál-
ló új lézertechnika lehetőséget
ad mérsékeltfokú hólyagsérv
gyógyítására is, valamint a
kisajak plasztika is meglepően
jó eredménnyel végezhető. Az
intimlézer kezeléseket a Du-
nántúlon egyedüli központ-
ként Hévízen végezzük.

– Mit érez a kezelés alatt
a páciens?

– Gyakorlatilag semmit.

Pácienseink visszajelzései sze-
rint nincs fájdalom vagy kelle-
metlenség, mindössze egy mi-
nimális meleg érzet.

– Mennyi idő alatt tapasz-
talható változás, javulás, mi-
ről számolnak be a hölgyek?

– Ez a járóbeteg eljárás kli-
nikailag tesztelt és szabadal-
maztatott, mely a hüvelyt és
annak környezetét kezeli. A
tapasztalatok szerint a hatás
akár azonnal is jelentkezhet:
stressz inkontinencia kapcsán
akár az első kezelés után lé-
nyegesen javul a tüsszentésre
vagy emelésre történő vizelet
csepegése. A hüvelyszűkítés
kapcsán folyamatos pozitív
változásra lehet számítani.
Volt, hogy 2 hónap után úgy
érezte a páciens, hogy vissza-
állt az eredeti állapot, és ké-
sőbb még további javulás volt
tapasztalható. A páciensek
partnereinek örömteli pozitív
visszajelzései általánosak.

– 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 fontos-
nak tartjuk a lelki ráhangoló-
dást. Fontos, hogy tudatosod-
jon a hölgyekben: van rá mód,
hogy egy-három kezeléssel
megszűnjön a problémájuk,
amit eddig nem is reméltek.
Igyekszünk a kezelés napját
élménnyé varázsolni, így ex-
kluzív ajánlattal várjuk a höl-
gyeket és párjukat a kezelés
napján.

Dr. Regényi Péter orvosigazgató,
intimlézer specialista

Női energiák felszabadítása
Intim megfiatalodás

a hévízi Hotel Európa fit-ben!

www . e u r o p a f i t . h u

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 RenovaLase® kezelés: hüvelyszárazság kezelése
InkontiLase® kezelés: ProlapLase® kezelés: hüvelyfal süllyedés kezelése
vizelettartási zavarok kezelése Kisajak kisebbítés

Hangolódjon rá a kezelésre exkluzív, nyugodt környezetben!

Ajándék Welcome csomag
A kezelés napján: kényelmes kétágyas szoba korlátlan wellness használattal a
nyugodtelőkészületekérdekében, fürdőköpenyhasználat, egyszeri főétkezésés
délutáni kávé süteménnyel Önnek és partnerének, ingyenes garázshasználat.
A tájékoztatás nem teljes körű, a csomag tartalmát részletesen weboldalunkon
találja.

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

Időpontfoglalás: 06 83 501 140

Hotel Európa fitfifififi superior

Vitalium Laser Centre
8380 Hévíz, Jókai u. 3.
vitalium@europafit.hu
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