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GRETA JŪSŲ!

INTYMIOS ZONOS ATJAUNINIMAS LAZERIU

LAZERIO PROCEDŪRA,
SUŽAVĖJUSI SESUTES 

KARDASHIAN
Khloé Kardashian viename iš naujausių interviu prasitarė apie 

„Vaginos lazerio procedūrą“ ir nepamiršo paminėti, kad  
Kim Kardashian – taip pat didelė jos fanė: „Mano sesuo turi 

vaikų, o ši lazerio procedūra gali pastangrinti vaginą...  
Su namiškiais vis pasikalbame apie lazerio galimybes.“ 

Khloé Kardashian 
antrina Holivudo aktorė 
Heather Dubrow: „Tai 
veikia... Vaginai tarsi 
padaroma „facelift“ 
procedūra. Viskas 
pastangrėja ir galų gale 
vėl tampi kaip mergaitė.“ 

Efektyviau nei Kėgelio 
mankšta. Kai šių 
pratimų nebeužtenka 
arba efekto norisi 
greičiau, padėti gali 
modernioji medicina ir 
pažangiausi lazeriai.

Procedūra skirta 
ne tik Holivudo 
įžymybėms. Dviejų 
mielų vaikučių mama 
Aistė prieš 3 mėnesius 
išbandė vaginos 
atjauninimą naujos 
kartos frakciniu CO2 
FRAXIS GYNOLASER™ 
lazeriu. „Norėjau, kad 
viskas būtų taip kaip 
anksčiau, – paaiškino 
savo sprendimą Aistė. – 
Skirtumą, kurį pajutau 
po gydymo lazeriu, 

palyginčiau su skirtumu 
tarp dienos ir nakties. 
Viduje jaučiau, kad viskas 
gerokai sustandėjo, 
padidėjo jautrumas... 
Išnyko sausumas, 
staiga atsirado drėgmės 
pojūtis... Intymus 
gyvenimas tapo kur kas 
malonesnis... Žodžiu, 
mes su vyru labai 
džiaugiamės.“ 

Skausmo baimė. 
„Pokalbis su GK 
klinikos gydytoja išties 
suintrigavo, bet galvoje 
sukosi klausimai: „O 
gal labai skaudės? Koks 
bus rezultatas?“ Kaip 
nustebau, kad visai 
neskaudėjo, o patirti 
pjūčiai buvo netgi 
malonūs. Gydymas truko 
tik 10 minučių!“

Mano maloni patirtis. 
„Per 3 mėnesius 
man buvo atliktos 3 
procedūros. Tikrai 
rekomenduosiu šį kursą 
visoms mamytėms!“

8 priežastys, kodėl 
verta rinktis 

intymios zonos 
atjauninimą  
CO2 FRAXIS 
GYNOLASER™ lazeriu:

1Norite pagerinti lytinį gyvenimą 
(ypač po gimdymų ar prasidėjus 

menopauzei).

2Jaučiate skausmą ir diskomfortą 
lytinių santykių metu.

3Po gimdymo makštis tapo nebe 
tokia stangri kaip anksčiau.

4Jaučiate makšties niežėjimą, 
diskomfortą, deginimą ar 

sausumą.

5Vargina stresinis šlapimo 
nelaikymas (čiaudint, 

sportuojant, kosint...).

6Kartojasi makšties  
infekcijos.

7Tai – neinvazinė, tiksli, saugi ir 
neskausminga procedūra.

8Tai – inovatyvi procedūra už 
prieinamą kainą.

„Vaginos dialogai“, arba  
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