Інтимний філлінг, контурна пластика та ін’єкційні методики
в програмах естетичної косметології
промежини і жіночої інтимної зони
Гіалуронова кислота – справжній друг лікаря гінеколога та пацієнток із
атрофічними та іншими проблемами шкіри промежини і слизових оболонок
жіночих статевих шляхів, а віднедавна ще й інтимний помічник для жінок.
Контурна пластика, інтимний філлінг або моделювання точки G (зі слів
пацієнток - так званий, «укол задоволення») - це введення препаратів
гіалуронової кислоти в інтимні зони для:
- поповнення об'єму м'яких тканин промежини, що зменшується з віком або після
травматичних пологів та зволоження слизової піхви в період пери- та менопаузи;
- збереження пружності стінок піхви, профілактика утворення мікротравм
слизової з атрофією та, в цілому, покращення якості статевого життя.
В медичному центрі «АНДРОМЕДА+» процедури естетичної косметології
жіночої інтимної зони проводяться з 2012 року та виконуються виключно
лікарями експертного рівня, які мають великий практичний досвід роботи в
напрямку ендокринної гінекології, онкогінекології та естетичної медицини, з
використанням сучасних препаратів від найкращих іноземних виробників та, за
бажання пацієнток, із загальним знеболенням, хоча місцева анастезія також дозволяє проводити такі лікувальні процедури майже безболісно і досить швидко в залежності від площі м’яких тканин та слизової оболонки, яка підлягає
моделюванню, загалом не довше 10-30 хвилин.
Препарати гіалуронової кислоти дають швидкий і тривалий ефект (до 6-12
місяців, в залежності від щільності та особливостей індивідуального метаболізму
кожної пацієнтки) та мають 100%-ву біосумісність з людськими тканинами, а,
отже, не викликають алергічних реакцій.
Показання до використання ін’єкційних методик:
- вроджені або набуті після пологів дефекти: розходження статевої щілини,
слабкий тонус м’язів піхви, асиметрія статевих губ, в'ялість шкіри геніталій;
- відсутність вагінального оргазму, незадоволеність сексуальним життям;
- нетримання сечі, пов'язане з анатомічними дефектами статевих шляхів;
- відчуття сухості слизових оболонок піхви, вульви (зовнішні статеві органи).
Ефекти від процедури інтимної контурної пластики:
- підвищений тонус м'язів тазової області, зволоженість статевих шляхів;
- корекція стану нетримання сечі (в ряді випадків);
- отримання вагінального оргазму і додаткових приємних відчуттів під час сексу
як для пацієнтки, так і для партнера;
- посилення лібідо при проведенні аугментації так званої точки G.

За бажання отримати детальну консультацію наших лікарів звертайтесь
для запису до адміністратора або ж телефонуйте в реєстратуру за тел.:
(067) 472-47-73, (067) 650-65-08

Здоров'я Вам та Вашим родинам!

