Vagina verjonging

Beginnen met vagina verjongings-behandelingen
Met de tijd kunnen de natuurlijke processen die een vrouw gedurende haar leven
doormaakt, zoals een bevalling en hormonale veranderingen, leiden tot klachten als
ongewenst urineverlies, verlies van elasticiteit, droogheid en terugkerende infecties. Dit is
op te lossen door middel van een vaginale Lady-Lift behandeling van HIFU Solutions. Een
relatief nieuwe behandeling met hoog rendement en efficiënte behandeltijden. Een
absolute aanvulling op uw behandelpakket.

Wat is vagina verjonging?
Een Lady-Lift vagina verjongings- behandeling is een pijnloze, niet-chirurgische behandeling
van de vaginawand waarbij het strakker worden van deze wand het uiteindelijke doel is.
Met de leeftijd beginnen collageenvezels binnen de vagina de elasticiteit te verliezen. Met
Lady-Lift behandelingen verbetert de gezondheid en vitaliteit van vaginaal weefsel met
behulp van hoge intensiteit gerichte UltraSound (HIFU), die zeer effectief is bij het herbouwen
van het weefsel door middel van collageen en het aantrekken van elastine. Het HIFU (high
intensed focused ultrasound) systeem geeft geringe hoeveelheid gerichte ultrasone energie
aan de schede af. De verstrakking bestaat uit een behandeling op de dermale laag en de
SMAS-laag (fibromusculaire laag). Doordat de behandeling deze beide lagen bereikt, wordt
het meest optimale resultaat gerealiseerd. Naast dat de vaginawand strakker wordt, kan het
ook een oplossing bieden bij verschillende klachten.

Lady-Lift bij de volgende klachten
Irritatie en branderig gevoel
Vaginale droogheid
Steeds terugkerende infecties
Stressincontinentie
Scheurtjes aan de ingang van de vagina
Terugkerende blaasontstekingen
Pijn tijdens het vrijen
Vaginale verslapping

Hoe verloopt een Lady-Lift behandeling
De Lady-Lift behandeling is vergelijkbaar met een vaginale echo die u wellicht tijdens u
zwangerschap heeft gehad. De vagina wordt op verschillende dieptes behandeld.
Vaginaal weefsel reageert op de HIFU door de natuurlijke cellulaire processen te activeren
waardoor er nieuw, gezond en veerkrachtig collageen en elastine in het weefsel
aangemaakt wordt. Het vermogen om meerdere lagen van de vagina te behandelen
stimuleert het natuurlijke regeneratieve proces van het lichaam dat leidt tot nieuw en
sterker collageen, terwijl de veiligheid en het comfort van uw klanten behouden blijft.

Wat zijn de voordelen van Lady-Lift behandelingen
Één van de grootste voordelen van de vaginale Lady-Lift behandeling is dat het een efficiënte
behandeltijd heeft, dat wil zeggen: veel resultaat in een korte tijd dankzij de krachtige LadyLift
behandel apparatuur.

De voordelen op een rij

Zeer effectief tegen vaginale atrofie en vaginale verslapping
De behandeling is pijnloos en veilig
Niet-hormonale behandeling
Zorgt voor versteviging en een normale vaginale elasticiteit
Geeft langdurig resultaat
Geen hersteltijd!
Unieke combinatie van 3 behandelingen voor het maximale resultaat
Vergelijkbaar met een vaginale echo
Geen bloedverlies of heftige pijn

Nadelen vagina verjongings-behandelingen
Omdat vagina verjongings-behandelingen relatief nieuw zijn in Nederland lopen vrouwen
nog niet direct uw deur plat, zoals in sommige andere landen het inmiddels de normaalste
zaak van de wereld is om een vagina verjongingsbehandeling te ondergaan. Hier
tegenover staat dat u minimale concurrentie zult hebben en echt uw naam bekend kunt
maken met deze vernieuwende behandeling.

Hoelang duurt een Lady-Lift behandeling
Het is een eenmalige behandeling van 30 minuten, zonder de noodzaak van enige vorm van
verdoving. Afhankelijk van de laxiteit van de schede heeft men 1 tot 3 behandelingen nodig.

Welk resultaat kunnen uw klanten verwachten van de Lady-Lift
behandeling
Met slechts één tot drie behandelingen (met tussenpozen van 4 tot 6 weken tussen elke
behandeling) wordt het regeneratieve proces opgestart, maar het volle resultaat zal geleidelijk
opgebouwd worden, en zal over het algemeen tussen de 30 en 90 dagen duren.

Doet de behandeling pijn en zijn er bijwerkingen
Een Lady-Lift behandeling doet geen pijn maar sommige klanten
ervaren een lichte bijwerking vergelijkbaar met menstruatieklachten.

Apparatuur

LADYLIFT I4 € 349,- PER MAAND

LADYLIFT I5 € 499,- PER MAAND

Voor vagina verjonging

Voor vagina verjonging en
huidverbetering.

Bedragen zijn excl.btw.

Vragen?
Neem contact met ons op, wij helpen u graag verder. Wilt u zo spoedig mogelijk
behandelen met uw Lady-Lift apparatuur, stuur alvast de vereiste gegevens
naar info@hifusolutions.nl.
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