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Prejavy starnutia vieme zjemniť aj v intímnych 
oBlastiach. laserové ošetrenie FemiliFt je 
všestranné riešenie, ktoré rýchlo a účinne 

koriguje rôzne ženské zdravotné ProBlémy. 
miniinvazívna Procedúra sa vykonáva amBulantne, 

nevyžaduje anestéziu ani rekonvalescenciu. 
hneď Po zákroku sa žena môže vrátiť do svojho 

životného temPa, rozdielom je úžasný Pocit 
vnútorného omladenia a zvýšená seBadôvera.

Omladenie 
intímnych partií

Aký bol dôvod, že ste sa rozhodli 
pre FemiLift?

Dôvodom bola zmena vagíny po 
pôrodoch, ktorá ma trápila. Strata 
pružnosti, pocit roztiahnutia a vysu-
šenia ovplyvnili moje sebavedomie 
aj kvalitu intímneho života.

Ste s výsledkom po zákroku 
spokojná?

Áno, nad očakávania spokojná. 
Pocit suchosti zmizol, elasticita pošvy 
sa príjemne zvýšila, celkovo sa cítim 
akoby som zvnútra omladla.

Ako dlho zákrok trvá, je bolestivý?
Zákrok bol pri prvom cykle jemne 

bolestivý, pri druhom a treťom už prí-
jemnejší. Ošetrenie trvalo približne 
20 minút. Podstúpila som ho trikrát, 
vždy s mesačným odstupom. Určite 
však po čase plánujem ďalšie sede-
nia, pre pocit absolútneho efektu.

Kedy ste zaznamenali pozitívnu 
zmenu?

Citeľné zlepšenie som pocítila 
po treťom zákroku.

Aká dlhá bola 
rekonvalescencia?

Okamžitá. Nemala som žiadne 
bolesti, akurát jemný výtok dva 
dni po ošetrení.

Mali ste po zákroku nejaké 
obmedzenia?

Kúpanie sa v teplej vode a na 
verejných kúpaliskách, niekoľko 
dní bolo potrebné obmedziť aj 
pohlavný styk.

Chcete FemiLift v budúcnosti 
zopakovať?

Absolútne. Pocit vnútorného 
omladenia by si mala dopriať 
každá zrelá žena. 

Na intímnu skúsenosť sme sa spýtali Martiny z Bratislavy (46),  
ktorá zákrok podstúpila.

Femilift prináša komplexné a rýchle 
riešenia intímnych zdravotných 
problémov žien, predovšetkým po 
pôrode či menopauze. efektívne 
pomáha pri stresovej inkontinencii 
(únik moču), zníženej elasticite vagíny, 
suchosti pošvy a opakujúcich sa 
infekciách a celkovej regenerácii 
ženských pohlavných orgánov.

 “Sebavedomie ženy ovplyvňuje 
aj kondícia jej intímnych oblastí. 
FemiLift prináša účinné riešenie 

genitálnych disharmónií a celkové 
vnútorné omladenie. Zákrok  

je jednoduchý a výsledný efekt 
úžasný – spokojnejšia žena, ktorá 

žiari zvonka aj zvnútra,”hovorí estetický chirurg  
doc. mudr. martin Boháč, Phd. 

Komu by ste FemiLift odporučili?
Každej žene, ktorú po pôrode či 

s pribúdajúcim vekom trápi roztiah-
nutie pošvy, suchosť, strata elasticity 
či malý únik moču.

doprajte si intímne omladenie.
objednajte sa na 0948 883 883.

výhradný distribútor Femiliftu na 
slovensku je spoločnosť timed.


