
187
e l l e m a g a z i n . h u   

Különleges hirdetési  összeállítás

Murphy kisasszony egyik vicces tör-
vénye szerint a válás olyan, mint a 
gombásodás: senki nem hiszi el, hogy 
vele is megtörténhet. Valami hasonlót 
érzünk az inkontinenciával, vagyis az 
önkéntelen vizeletvesztéssel kapcsolat-
ban is: tudunk róla, hogy létezik ilyes-
mi, de eszünkbe sem jut, hogy minket 
is érinthet. 
Pedig a panaszok tulajdonképpen bár-
kinél, bármelyik életkotban jelentkez-
hetnek. Az 50 pluszos korosztálynál 
azért, mert a menopauza időszakának 
csökkenő hormontermelése miatt fel-
gyorsul a bőr, a nyálkahártyák és a kö-
tőszövetek idősödése, ami nem csupán 
az arcunkon látszik meg. Fiatalabb 
korban pedig a hüvelyi szülés viselheti 
meg a hüvelyfal szöveteit és gyengíthe-
ti meg a húgyhólyag alsó megtámasz-
tását, pláne ha nagyobb a baba, túl 
gyorsan bújt ki, vagy az anyuka több-
ször is szült. Ilyenkor köhögéskor, tüsz-
szentéskor, nevetéskor vagy sportolás 
közben a vizelet könnyen elcsöppen: 
kialakul az a betegség, amit az orvos-
tudomány stressz inkontinenciának 
nevez. A panaszokat fokozza, ha a szex 
sem megy annyira jól, mert a kitágult, 
esetleg száraz hüvely miatt a pár egyik 
tagjának sem teljes az élmény.
Szerencsére ma már nemcsak az ar-
cunk, a dekoltázsunk vagy a kezünk 
megfiatalítását célzó szépségipari eljá-
rások közül válogathatunk, hanem ha-
sonló módszereket az intim területen is 
bevethetünk. Néhány éve alkalmazzák 
világszerte, és ma már Magyarorszá-
gon is hatalmas sikerrel az intim léze-
res hüvelykezeléseket, amelyek forra-

ződését, így a kismedencei kötőszövet 
feszesebbé válik, eltűnnek a vizelettar-
tási problémák, a hüvely összeszűkül, 
és a  fala újra rugalmas lesz. 
A kezelés után azonnal visszatérhetünk 
a megszokott életmódunkhoz, és élvez-
hetjük azt a felszabadító érzést, hogy 
megszabadultunk azoktól a problé-
máktól, amelyek azelőtt az élet számos 
területén korlátoztak minket. Nem kell 
folyton azzal foglalkoznunk, hogyan 
titkoljuk el az állapotunkat mások elől, 
sőt, a szex is újra remekül működhet. ¡

A népszerű mondás szerint a 40 az új 30, 
sőt, az 50 az új 40. Ez igaz is lehet mindaddig, 
amíg a külsőnkről, simává és ránctalanná varázsolt 
bőrünkről van szó. De mihez kezdjünk, ha 
a rejtettebb testrészeinken mutatkoznak meg 
az idő múlásának kellemetlen jelei?

dalmasították az enyhe és középsúlyos 
stressz inkontinencia, hüvelytágasság, 
hüvelyszárazság terápiáját.  A kezelé-
sek 2-3 alkalommal történnek 4-6 he-
tes időközökkel, és már az első alkalom 
után látványos eredményt hoznak.  Az 
eljárás, szemben a hüvely műtétekkel, 
nem igényel altatást, helyi érzéstelení-
tésben végezhető, tehát nagyon bizton-
ságos és nem jár fájdalommal, csak mi-
nimális kellemetlenséggel. A lézersugár 
serkenti a hüvelyfalban lévő kollagén 
újrarendeződését és az új kollagén kép-
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 Mit tud az intimlézer?
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