
A
ν και πρόκειται 

για έναν αρκετά 

νέο κλάδο στη 

χώρα μας, χιλιά-

δες γυναίκες έ 

χουν ήδη κατα-

φύγει στις αποτελεσματικές μεθό-

δους που διαθέτει η κοσμητική και 

επανορθωτική γυναικολογία, προ-

κειμένου να διορθώσουν κάθε αισθη-

τική ή ανατομική ατέλεια στη γενετι-

κή τους περιοχή.

Η ΑιδοιοπλΑστικΗ Από τις 

πλέον δημοφιλεις επεμβάσεις 

της κοσμητικής γυναικολογί-

ας, η αιδοιοπλαστική απευθύ-

νεται στις γυναίκες που είτε εκ 

γενετής είτε λόγω ορμονικών 

διαταραχών, κάποια στιγμή 

στη ζωή τους παρατήρησαν 

μια αύξηση των μικρών χειλέ-

ων του αιδοίου, σε βαθμό τέ-

τοιο που δυσκολεύει την καθη-

μερινότητά τους (π.χ. τρέξιμο, 

εκγύμναση, πόνος στην ερωτι-

κή επαφή, συχνές κολπίτιδες ή 

μυκητιάσεις) και επηρεάζει την 

ψυχολογία και τη σεξουαλική 

τους ζωή. Η διόρθωση της 

γεννητικής περιοχής είναι  

πλέον μια απλή υπόθεση, 

αφού η επέμβαση της αιδοιοπλαστικής δίνει τη λύση χωρίς 

πόνο, χωρίς παραμονή σε κλινική και κυρίως με μηδενικό 

χρόνο αποθεραπείας. «Ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι είναι να 

ξεπεράσει η γυναίκα το ταμπού και να το πάρει απόφαση», 

αναφέρει ο Δρ. Νικόλαος Ναούμ. 

Η κολποπλΑστικΗ Απευθύνεται σε γυναίκες που 

έχουν πραγματοποιήσει έναν ή δύο φυσιολογικούς τοκετούς 

και παρατηρούν ότι υπάρχει χαλάρωση στον κόλπο τους, 

καθώς αυτός, μετά τον τοκετό, ποτέ δεν επανέρχεται στο 

αρχικό του εύρος. Αυτό το γεγονός τούς δημιουργεί αρκετά 

καθημερινά προβλήματα, όπως έλλειψη σεξουαλικής 

ικανοποίησης ή ακράτεια πρώτου 

βαθμού, ενώ είναι πιο ευάλωτες  

σε κολπικές λοιμώξεις. Η κολ-

ποπλαστική επαναφέρει τον κόλπο 

στην πρότερη κατάσταση, με μη-

δενικό χρόνο αποθεραπείας, αφού 

η γυναίκα την επόμενη κιόλας ημέρα 

επιστρέφει κανονικά στις υποχρε-

ώσεις της. 

ΘερΑπειΑ Vagitense Η τε-

λευταία εξέλιξη του κλάδου, το 

Vagitense, είναι ένα λέιζερ C02, το 

οποίο απευθύνεται κυρίως σε ελα-

φριές περιπτώσεις χαλάρωσης 

του κόλπου, που δημιουργεί  

τα γνωστά λειτουργικά προ-

βλήματα στη γυναίκα, για τις 

οποίες όμως δεν ενδείκνυται 

το χειρουργείο. Πραγματοποι-

εί μια εντυπωσιακή σύσφιξη, 

καθώς ενισχύει τα μυϊκά κολ-

πικά τοιχώματα, ενώ ταυτό-

χρονα αποστειρώνει τον κόλ-

πο. Μπορεί κάλλιστα να εφαρ-

μοστεί και για προληπτικούς 

λόγους, τόσο για την απο-

στείρωση και τη μείωση των 

συχνών κολπικών λοιμώξεων 

όσο και για την πρόληψη της 

πιθανής χαλάρωσης του κόλ-

που στο πέρασμα του χρόνου.   

Η λεύκΑνσΗ Το αντιαισθητικό σκούρο χρώμα στη 

γεννητική περιοχή, που προέρχεται είτε από τη συχνή 

αποτρίχωση της περιοχής με κερί είτε εκ γενετής, μπορεί 

πλέον να αντιμετωπιστεί άμεσα με μία-δύο συνεδρίες. Με τη 

χρήση laser τελευταίας γενιάς, η στοιβάδα της μελανίνης 

στην οποία οφείλεται το σκούρο χρώμα εξαφανίζεται, ενώ η 

επέμβαση πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία στο 

ιατρείο, χωρίς πόνο ή σημάδια. 

Ευχαριστούμε για τις πληροφορίες τον Δρ. Νικόλαο Ναούμ, 
Γυναικολόγο-Χειρουργό, εξειδικευμένο στην Κοσμητική και 
Επανορθωτική Γυναικολογία. 
www.ananeosi.gr, www.nikosnaoum.gr ε
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ευαισθητη

ζωνη
Ενημερωθείτε για τις νέες 
μεθόδους της κοσμητικής 

γυναικολογίας και απαλλαγείτε 
από τα αισθητικά και 

λειτουργικά προβλήματα της 
γυναικείας γεννητικής 

περιοχής. 

Beauty


