
Αυτή η 32χρονη γυναίκα δεν μπορούσε να φορέσει μερικά στυλ μπικίνι λόγω των διευρυμένων μικρών 
χειλέων της και γινόταν όλο και πιο άβολο. Είχε μείωση των μικρών χειλέων (Αιδοιοπλαστική ) με μέθη. 

 

26χρονη γυναίκα είχε δυσκολία να φορέσει σορτς και γενικευμένη ενόχληση ενώ έπαιζε αθλήματα 
λόγω των μεγεθών χειλέων της. Έκανε μείωση των μικρών χειλέων (Αιδοιοπλαστική ) με πλήρη 
επίλυση του προβλήματος της. 

Αυτή η γυναίκα είναι μια 31χρονη που ένιωθε να δυσκολευόταν να συμμετάσχει σε αθλήματα λόγω της 
μεγέθυνσης των χειλέων της. Είχε μείωση των μικρών χειλέων (Αιδοιοπλαστική). Μπόρεσε να 
επιστρέψει στο τρέξιμο και τον αθλητισμό μετά από μια σύντομη ανάρρωση, και χωρίς καμία από τις 
ενοχλήσεις που είχε προηγουμένως. 

Αυτή είναι μια 26χρονη που ένιωθε ότι είχε μεγάλα χείλη και αυτό την έκανε να συνειδητοποιήσει τον 
εαυτό της. Υποβλήθηκε σε χειλεοπλαστική για να μειώσει τα περιττά χείλη. 

Αυτή η ασθενής με τη διαδικασία χειλεοπλαστικής. Μετά τη γέννηση του παιδιού της, αντιπαθούσε τη 
νέα εμφάνιση των χειλέων της. Εδώ εμφανίζεται δύο μήνες μετά τη διαδικασία της. 

Αιδοιοπλαστική Μετά τη γέννηση των δύο παιδιών της, ντρεπόταν για την εμφάνιση των χειλέων της 
και ήταν έτοιμη για τη διαδικασία. Εδώ εμφανίζεται δύο μήνες μετά τη διαδικασία της. 

Αιδοιοπλαστική. Είναι τόσο χαρούμενη που έκανε τη διαδικασία και εδώ εμφανίζεται δύο μήνες μετά 
τη διαδικασία της. 

Αυτή η ασθενής ένιωθε πόνο και δυσφορία. Μετά τη γέννηση των παιδιών της το σώμα της είχε 
αλλάξει πολύ και είναι έτοιμη να κάνει αυτή τη Αιδοιοπλαστική. Ήταν χαρούμενη γιατί η επέμβαση της 
έγινε στο ιατρείο με τοπική αναισθησία και δεν χρειάστηκε να της ναρκώσουν με γενική αναισθησία. 
Εδώ εμφανίζεται ένα μήνα μετά την επέμβαση. 

Αυτή η γυναίκα ήρθε για να συμβουλευτεί τη χειλοπλαστική της. ¨Ενοιωσε  έτοιμη να κάνει αυτή τη 
διαδικασία και ένιωθε πολύ άνετα . Ένα μήνα μετά  έκανε την Αιδοιοπλαστική της στο ιατρείο. Είναι 
πολύ ευχαριστημένη με τα αποτελέσματά της και οι φωτογραφίες της μετά την δείχνουν δέκα 
εβδομάδες μετά τη διαδικασία της 

 

Πραγματοποιήθηκε η Αιδοιοπλαστική αυτής της γυναίκας με την τεχνική trim. Δεξιά φαίνονται τα 
αποτελέσματά της 2 μήνες μετά την επέμβαση που έγινε στο ιατρείο με τοπική αναισθησία. 

Αυτή η ασθενής ήρθε για Αιδοιοπλαστική.. Ένιωθε πόνο και είχε κάποια ενόχληση λόγω του μεγέθους 
των χειλέων της. Την προγραμμάτισε στη διαδικασία ιατρείου και εδώ εμφανίζεται στο δίμηνο 
ραντεβού της. 

Μετά τον τοκετό, ντρεπόταν με την εμφάνιση των χειλέων της. συζήτησαν τη Αιδοιοπλαστική και τι να 
περιμένουμε. Ήταν πολύ ενθουσιασμένη και είναι πολύ χαρούμενη με τα αποτελέσματά της. Εδώ, 
εμφανίζεται δύο μήνες μετά τη διαδικασία. 

 


