
Όσο μεγαλώνουμε, το σώμα μας αλλάζει. Για 
πολλές γυναίκες, η πάροδος του χρόνου και ο 

τοκετός επηρεάζουν την ελαστικότητα του αιδοίου 
το οποίο τεντώνεται και ο μυς χάνει την τονικότητά 
του με την πάροδο του χρόνου. Η φυσική αυτή εξέ-
λιξη μπορεί να οδηγήσει στη μείωση της σεξουαλικής 
ικανοποίησης (και για τους δυο συντρόφους), στην 
κακή ψυχολογία της γυναίκας και στην απώλεια 
της αυτοπεποίθησής της. Με την ανανέωση της 
περιοχής, επιτυγχάνουμε να επαναφέρουμε την 
ελαστικότητα των μυών και δίνουμε σε κάθε γυναίκα 
το δικαίωμα να απολαμβάνει πάλι την ερωτική της 
ζωή. Ταυτόχρονα προσφέρουμε μια πιο νεανική 
εμφάνιση της περιοχής.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Ποιες είναι οι κυριότερες ενδείξεις της  
επέμβασης; Η επέμβαση συνήθως πραγματοποιείται 

σε γυναίκες κατά την εμμηνόπαυση που παρατηρούν 

ξηρότητα – ατροφία κόλπου. Επίσης κατά τη 

σεξουαλική επαφή εμφανίζουν πόνο (λειτουργική 

δυσπαρευνία) ή ατροφία των χειλέων ή αντιμετωπίζουν 

συχνά κολπικές λοιμώξεις.

Πως γίνεται η επέμβαση; Η επέμβαση γίνεται 

με τη χρήση κολπικού laser CO2 τελευταίας γενιάς. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται παράλληλη χρήση 

μηχανήματος HIFU (High Frequency Ultra Sound) ή 

κολπικής μηχανής RF (Radio Frequency).

Πόσο διαρκεί η επέμβαση; Η επέμβαση διαρκεί 

περίπου 1 ώρα και γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένο 

χώρο μέσα στο ιατρείο μας.

Πόσο επώδυνη είναι η επέμβαση; Η επέμβαση 

είναι απολύτως ανώδυνη.

Ποια είναι τα αποτελέσματα της επέμβασης 
και πόσο διαρκούν; Προοδευτική δημιουργία νέου 

επιθήλιου στον κόλπο, αύξηση παραγωγής κολλαγόνου 

και ελαστίνης. Τα αποτελέσματα είναι μόνιμα

Υπάρχει χρόνος αποθεραπείας; Η ασθενής 

επιστρέφει στις καθημερινές της δραστηριότητες 

την ίδια ημέρα. Συνίσταται αποχή από σεξουαλικές 

δραστηριότητες για τις πρώτες 3 ημέρες μετά την 

θεραπεία.

Αντενδείξεις; Διαταραχές πήξης του αίματος, Λήψη 

αντιπηκτικών, Διαβήτης, Ενεργή φλεγμονή (πχ. έρπης).

Συνδυασμοί επεμβάσεων / θεραπειών 
Αιδοιοπλαστική, Λεύκανση Αιδοίου / Πρωκτού, 

Ανανέωση μεγάλων Χειλέων με μεταφορά λίπους ή 

ενθεμάτων υαλουρονικού οξέως (Fillers), Αυτόλογο 

PRP, Διεύρυνση G-Spot.

VAGINAL REJUVENATION 
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΙΔΟΙΟΥ

Λεωφ. Μεσογείων 2-4, Αθήνα 115 27 | +30 210 8835100 
Τσιμισκή 27, Θεσσαλονίκη 546 24 | +30 2310244644 | info@drnikosnaoum.com

Η γνώμη του Dr. Ναούμ
“Επαναφέροντας την 

ελαστικότητα της περιοχής 
επιτυγχάνουμε την πλήρη 

αναστροφή των συνεπειών 
του τοκετού ή του χρόνου 

και προσφέρουμε στη 
γυναίκα τη χαμένη της 

αυτοπεποίθηση.”


