
Εάν σας ενοχλεί η αύξηση των αποχρωματισμένων 
περιοχών στην «ευαίσθητη» περιοχή, να είστε 

σίγουρη ότι δεν είστε η μόνη. Παρόλο που σπάνια 
συζητείται, πολλές γυναίκες νιώθουν ντροπή από τον 
αποχρωματισμό της κολπικής περιοχής και θέλουν 
να επαναφέρουν το χρωματισμό που είχε πριν από 
χρόνια. Επιπλέον το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την 
κολπική λεύκανση, συμπίπτει με τη δημοτικότητα της 
αποτρίχωσης με laser στην περιοχή, που κάνει τον 
αποχρωματισμό πιο αισθητό.
Η κολπική λεύκανση προσφέρει μια λύση στο σκοτεινό 
χρώμα που μπορεί να επέλθει και να αυξηθεί με την 
πάροδο του χρόνου, σε στενές περιοχές του σώματος. 
Οι διαφορές χρώματος είναι φυσιολογικές σε 

διαφορετικούς τύπους ανθρώπων. Η κολπική λεύκανση 
προορίζεται για την καταπολέμηση ανεπιθύμητων 
μεταβολών χρώματος που προκαλούνται από τη γήρανση 
ή το περιβάλλον. Αυτές οι χρωματικές διακυμάνσεις 
μπορούν επίσης να προκληθούν από το συχνό τρίψιμο 
των υφασμάτων, τη φθορά του δέρματος, τον τοκετό, 
τις ορμόνες ή την ηλικία.
Ο Dr. Ναούμ και οι συνεργάτες του χρησιμοποιούν μια 
διαδικασία με τη χρήση ειδικού laser για την απομάκρυνση 
των σκουρότερων χρωματισμένων ιστών στην περιοχή 
του κόλπου ή ακόμα και της πρωκτικής περιοχής, 
προσφέροντας την επιθυμητή εμφάνιση που δεν μπορεί 
να επιτευχθεί μόνο με τις κρέμες που διαφημίζονται.

LASER VAGINAL / ANAL BLEACHING
ΛΕΥΚΑΝΣΗ ΑΙΔΟΙΟΥ / ΠΡΩΚΤΟΥ



Ποιες είναι οι κυριότερες ενδείξεις της  
επέμβασης; Η λεύκανση αιδοίου / πρωκτού 
αποσκοπεί στη μόνιμη απαλλαγή από το σκούρο 
χρώμα της γεννητικής περιοχής. Το σκούρο χρώμα, 
αν δεν υπάρχει εκ γενετής, μπορεί να οφείλεται σε 
συχνές αποτριχώσεις με κερί, σε δύσκολους τοκετούς, 
σε ορμονικές αλλαγές ή απλώς στην ηλικία της 
γυναίκας.

Πως γίνεται η επέμβαση; Με τη χρήση 
εξελιγμένης τεχνολογίας laser CO2, Διοδικό laser & 
Ειδικές δερματολογικές κρέμες

Πόσο διαρκεί η επέμβαση; Απαιτούνται 1-2 
συνεδρίες διάρκειας 30 λεπτών, όπου αφαιρείται η 
στοιβάδα της μελανίνης, στην οποία οφείλεται το 
σκούρο χρώμα.

Πόσο επώδυνη είναι η επέμβαση; Η επέμβαση 
πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία, ενώ είναι 
ακίνδυνη και ανώδυνη.

Ποια είναι τα αποτελέσματα της επέμβασης 
και πόσο διαρκούν; Οι γυναίκες απαλλάσσονται 
οριστικά από τις δυσχρωμίες της ευαίσθητης περιοχής, 
γεγονός που μπορεί να είναι ιδιαίτερα ενοχλητικό για 
εκείνες και τον σύντροφό τους.

Υπάρχει χρόνος αποθεραπείας; Μετά τη 
συνεδρία μπορεί να υπάρξει μια αίσθηση ήπιου 
καψίματος στην περιοχή, το οποίο παύει να υφίσταται 
οριστικά μετά από 2 ημέρες. Θα χρειαστεί ίσως η 
τοπική εφαρμογή αλοιφής, ενώ για λίγες μέρες μπορεί 
να υπάρχει ένα μικρό οίδημα, το οποίο γρήγορα 
υποχωρεί και η περιοχή της επέμβασης παραμένει 
ακάλυπτη χωρίς γάζα. Μετά τη συνεδρία, θα πρέπει 
να δοθεί μεγάλη προσοχή στην περιποίηση και στην 
υγιεινή της περιοχής, ενώ απαιτείται αποχή από τη 
σεξουαλική επαφή περίπου για 7 ημέρες.

Αντενδείξεις; Διαταραχές πήξης του αίματος, Λήψη 
αντιπηκτικών, Διαβήτης, Ενεργή φλεγμονή (έρπης)

Συνδυασμοί επεμβάσεων / θεραπειών 
Αιδοιοπλαστική, Λεύκανση Αιδοίου / Πρωκτού, 
Ανανέωση μεγάλων Χειλέων με μεταφορά λίπους ή 
ενθεμάτων υαλουρονικού οξέως (Fillers), Αυτόλογο 
PRP, Διεύρυνση G-Spot.
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Η γνώμη του Dr. Ναούμ
“Ο δυσχρωματισμός της 

περιοχής συχνά ενοχλεί και 
την ίδια τη γυναίκα και το 

σύντροφό της. Πλέον είναι 
πολύ απλό να επανέλθει 

το νεανικό χρώμα μέσα σε 
λίγα λεπτά.”


