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An Internationally certified 
fertility centre.

Bourn Hall Centre in Dubai is the 
Middle East’s First JCI Accredited 

Fertility Centre.



What is Cosmetic Gynaecology?
Enhanced confidence, self-esteem, and overall quality of life 
is no longer perks, but is essential for women. 

Common problems that many women experience due to childbirth or 
the aging process with their intimate areas include laxity, dryness, 
painful scars and asymmetry of the lips of the labia. These problems 
often lead to a decrease in a women's self-confidence and femininity 
with resultant decrease in the quality of both her personal and intimate 
life.
 
Cosmetic Gynaecology is a remarkable breakthrough that empowers 
women to improve their intimate area appearance and structural 
integrity by creating youthful and rejuvenated vagina.

Cosmetic gynecology is capable of generating a positive impact on 
both a women’s intimate bonds as well as her emotional state. 

Be the NEW YOU. 

Who Can Benefit from GynaeSpa?
•  Women Who Have Just Given Birth

•  Peri Menopausal Women

•  Menopausal Women

•  Cancer Survivors

•  Women Looking for Intimate Area Rejuvenation

•  Couple Sexual Enhancement 

•  Women with Vaginismus



GynaeSpa Services
Laser Treatment
•  Vaginal Rejuvenation 
•  Mild Urinary Incontinence
•  Labial Whitening
•  Vaginal Hydration
•  Labial Tightening

Chemical Treatment
•  Labial Whitening

PRP (Platelet Rich Plasma) Treatment
•  Labial Fillers
•  O - Spot Enhancement 
•  G - Spot Enhancement 

  

Benefits of Bourn Hall GynaeSpa Procedures:

•  Outpatient ‘lunchtime’ procedure      •  Non invasive

•  Pain free                                           •  Minimal recovery

•  Immediate effects                             •  Robotic Technology         

•  Safe and hygienic                             •  Quick and comfortable

Bourn Hall uses state of the art and minimally invasive solutions for
optimum feminine wellness. 

The Procedure 
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Dubai Branch
Al Hudaiba Awards Building, Block C, 7th Floor
2nd December Street, Jumeirah 1, Dubai, UAE

Al Ain Branch

Contact Us
800 IVF (483)  |  info@bournhall-clinic.ae  |  bournhall-clinic.ae
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الصحة واألمل
والسعادة 

جراحات طب النساء التجميلية
لدى مركز  بورن هول

1

مركز مدينة الع� شارع خليفة،

يقع بالقرب من ميديكلينيك،

الطابق الرابع الع� ، ا٠ع٠م



اإلخصاب
 األوسط



ما هو الطب النسا� التجمييل؟

من �كنهن االستفادة من املركز الطبي النسا�؟

فلتكو� امرأة جديدة.

� تعد الثقة بالنفس وتقدير الذات واالرتقاء بجودة الحياة إج�الً من الرفاهيات 

أو املزايا اإلضافية، بل أصبحت من رضوريات الحياة لدى املرأة.

املشكالت الشائعة التي تعا� منها العديد من السيدات نتيجة للوالدة أو لعملية التقدم يف 

السن والتي تؤثر عىل األعضاء التناسلية تشمل االرتخاء، والجفاف، والندبات املؤملة، وعدم 

¬اثل شفري املهبل. وغالبًا ما تؤدي هذه املشكالت إىل تقويض ثقة املرأة بنفسها وأنوثتها، 

وبالتايل يؤثر ذلك بالسلب عىل جودة حياتها الشخصية والجنسية عىل حدٍّ سواء.

ويعد الطب النسا¸ التجمييل طفرة لتمك� النساء من تحس� املظهر الخارجي والسالمة الهيكلية 

ألعضائهن التناسلية عن طريق جعل املهبل يبدو ºظهر طبيعي وأك¹ شبابًا وحيوية و¬اسًكا.

للطب النسا¸ التجمييل القدرة عىل التأث½ اإليجا¼ عىل العالقات الحميمة للمرأة وحالتها 

العاطفية والوجدانية عىل حد سواء.

• السيدات الالÂ َولَدن حديثاً

• السيدات عند اقرتاب سن اليأس

• سيدات بعد سن اليأس

• الناجيات من الرسطان

• لتعزيز العالقة الجنسية ب� الزوج�

• السيدات الالÂ يعان� من التشنج املهبيل



  

خدمات املركز الطبي النسا�

األسلوب العالجي

العالج بالليزر

• التجديد املهبيل

العالج الكيميا�

• تبييض الشفرين

العالج بالبالزما الغنية بالصفائح الدموية
• حقن الشفرين

• تعزيز منطقة أوه سبوت

• تعزيز منطقة جي سبوت

• عالج سلس البول الخفيف

تستخدم عيادة بورن هول حلوًال طبية حديثة تتضمن الحد األد® من التدخل 

الجراحي لـتحقيق نتائج مثالية لتعايف املرأة.

مزايا األسلوب العالجي لجراحات طب النساء التجميلية الذي تطبقه عيادة بورن هول:

• تبييض الشفرين

• عالج جفاف املهبل

• شد الشفرين

• عالج دون تدخل جراحي• عمليات يف العيادة الخارجية تخرج فيها املريضة يف اليوم نفسه

Îفرتة نقاهة قص½ة• عالج دون أ •

• نتائج فورية • تقنية تعتمد عىل الروبوت اآليل

• عالج رسيع ومريح •عالج آمن وصحي
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فرع الع¸
شارع خليفة بجوار سوبر ماركت شويرتامس

الع�، اإلمارات العربية املتحدة

اتصل بنا:

فرع ديب
مبا� الحضيبة للجوائز، املبنى ج، الطابق السابع

شارع الثا� من ديسمرب، جم½ا ١، د¼، اإلمارات العربية املتحدة

Bourn Hall
Fertility Centre


