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“Με την τεχνική FemiLift 
επιτυγχάνεται η πλήρης ανάπλαση 

της κολπικής περιοχής”

Με το 
πέρασμα του χρόνου, οι φυσικές εξελίξεις στη ζωή μιας γυναίκας, όπως ο 
τοκετός και οι ορμονικές αλλαγές, μπορεί να οδηγήσουν σε ανεπιθύμητες 
καταστάσεις όπως ακράτεια ούρων, κολπική χαλάρωση, ξηρότητα και 
υποτροπιάζουσες λοιμώξεις.
Όλα αυτά ενδέχεται να υποβαθμίσουν την ποιότητα της ζωής σας και να 
μειώσουν την σεξουαλική απόλαυση .
Η FemiLift είναι η νέα σύγχρονη ελάχιστα επεμβατική και ανωδυνη που 
χρησιμοποιεί ένα ειδικό μηχάνημα Laser ώστε να διορθώσει προβλήματα 
του κόλπου της γυναίκας. Μια θεραπεία με σκοπό όχι μόνο την καθυστέρηση 
της γήρανσης τ ηλικία ή το στάδιο που βρίσκεστε στη ζωή σας.  
Είναι σύντομη, ανώδυνη, απολύτως ασφαλής ,γίνεται σε επίπεδο ιατρείου 
και προσφέρει υψηλής ποιότητας αποτελέσματα.
Πιστεύουμε ότι κάθε γυναίκα αξίζει να απολαμβάνει στο έπακρο την ευεξία 
που της χαρίζει η θηλυκότητά της και να ζει πάντοτε σε αρμονία με το σώμα 
και τον εαυτό της.

Γυναικολόγος

MEET THE DOCTOR

1. ΤΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΔΙΟΡΘΩΝΕΙ; 
Την κολπική ατροφία, την κολπική 
χαλάρωση, την ακράτεια, την 
κολπική ξηρότητα, τον πόνο κατά 
τ η ν  ε π α φ ή  κ α ι  τ ι ς 
επαναλαμβανόμενες κολπίτιδες. 
Ο νέος ιατρικός όρος 
είναι Ουρογεννητικό Σύνδρομο 
της Εμμηνόπαυσης.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ; 
Το Laser CO2 είναι φως υψηλής 
ενέργειας, με μήκος κύματος 
10600nm, που απορροφάται από 
το ενδοκυττάριο νερό και προκαλεί 
εξάχνωση του ιστού. Η θερμική 
ενέργεια διεγείρει τους ινοβλάστες 
των μη επιφανειακών στιβάδων, 
σε νεοκολλαγονογένεση, με 
αποτέλεσμα την παραγωγή νέου 
κολλαγόνου, το οποίο αποκαθιστά 
την ελαστικότητα των τοιχωμάτων 
και την ενυδάτωσή τους. Αυτό 
επιφέρει τοπική σύσφιξη και 
διόρθωση της ακράτειας. Η 
επαναφορά της ενυδάτωσης 
διορθώνει το pH του κόλπου και 
εξαφανίζει τις κολπίτιδες. Η 
αποκατάσταση του βλεννογόνου 
του κόλπου σταματά την ατροφία 
και τον πόνο της επαφής.

ΤΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ; 
Απολύτως καμία. Πριν την θεραπεία 
είναι απαραίτητος ο πρόσφατος 
πλήρης γυναικολογικός έλεγχος. 
Η μέθοδος   δεν περιλαμβάνει 
χειρουργείο και νάρκωση, δεν έχει 
ράμματα, δεν χρησιμοποιεί ορμόνες, 
δεν πονάει, έχει άμεση αποκατάσταση, 
γίνεται στο ιατρείο και διαρκεί το 
πολύ 35 λεπτά. Σημαντικό το 
γεγονός ότι η γυναίκα επιστρέφει 
αμέσως στις δραστηριότητες της 
.

ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ; 
1.Σε όποιες διανύουν την κλιμακτήριο 
ή την εμμηνόπαυση. Το 50% από 
αυτές θα έχουν τουλάχιστον ένα 
από τα προβλήματα που 
προαναφέρθηκαν.
2. Σε γυναίκες μετά τον τοκετό. Ο 
τοκετός, μια από τις σημαντικότερες 
στιγμές της ζωής μιας γυναίκας, 
προκαλεί αρκετές αλλαγές στο 

γυν2αικείο σώμα.Το 30% από αυτές 
θα αναφέρουν στον γυναικολόγο 
τους «Γιατρέ μετά τον τοκετό, έχει 
αλλάξει η αίσθηση στην διάρκεια 
της επαφής».  Μετά τον τοκετό, η 
περιοχή του κόλπου είναι πιο 
χαλαρή και το πυελικό έδαφος έχει 
αποδυναμωθεί. Με την τεχνική 
FemiLift επιτυγχάνεται η πλήρης 
ανάπλαση της κολπικής περιοχής, 
ενδυναμώνοντας τον κολπικό ιστό 
και αποκαθιστώντας την αντοχή 
και την ελαστικότητά του.
3. Σε γυναίκες που έχασαν πολλά 
κιλά, με αποτέλεσμα την γενικότερη 
χαλάρωση. 

4. Σε γυναίκες που υποβλήθηκαν 
σε χημειοθεραπεία ή ακτινοβολίες.
ΠΟΣΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
 ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ; 
Συνήθως τρείς συνεδρίες, που 
απέχει η μία από την άλλη ένα 
μήνα. Τα αποτελέσματα είναι 
άμεσα από την πρώτη κιόλας  
συνεδρία. 

ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΔΙΑΡΚΟΥΝ ΤΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ; 
Εξαρτάται από την ηλικία και την 
κατάσταση του σώματος. Τουλάχιστον 
2-3 χρόνια.

2. ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΑΙ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ? 
Σας απαλλάσσει  από την ανασφάλεια 
του «μου έφυγαν λίγες σταγόνες 
ούρα».
Για καλύτερο σεξ, χωρίς πόνο κι 
ενοχλήσεις. 
3.Γιατί θα σταματήσουν οι 
εμμηνοπαυσιακές ενοχλήσεις της 
περιοχής (ξηρότητα, φαγούρα, 
τσούξιμο, πόνος κλπ.).
4.Γιατι επαναφέρουν την ποιότητα 
ζωής 
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