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વ�ઈનલ ટાઈટન�ગ
એ�ડ
ુર��વીનેશન

તલ /  મસા ની સારવાર 

ખીલના ખાડા 

હર�  ર��વૂલ 

ુટ�� ર��વૂલ 

વ�ઈનલ ટાઈટન�ગ એ�ડ

ુર��વીનેશન

ુ   હવે �દંર દ�ખાવા માટ� 

ુ ુનહ� �કવવી પડ� વ� �ક�મત 



વધતી વય અને તેની સાથ ેઘટતી શર�રની કાય�શ��ત સૌના 

માટ� �ચ�તાનો િવષય છે.  આ વાત વ�ઈના માટ� પણ લા� ૂ

પડ� છે.  મોટા ભાગની �ીઓ આ �ે�ે �ણકાર�, પસદંગી અને 

િવક�પોની ઈ�છા સાથ ેઅમાર� પાસે આવ ેછે અને તેઓ આ 

સમ�યાનો ઉપાય ઈ�છે છે.

�ી� ંુશર�ર વધતી વય સાથ ેઅનેક બદલાવમાથંી પસાર થાય 

છે. પરં� ુ આ� તબીબી �ે�ે થયેલ આિવ�કાર� શોધોના 

પ�રણામે વધતી વયની સાથ ેથતી અસરોને ઓછ� કરવા� ંુ

ૂશ� બ�� ંુ છે. �ીઓ વ�ઈનલ ર��વીનેશન �ારા 

વ�ઈનાની �દવાલો અને �ખુને ��ુત બનાવી શક� છે.  વધતી 

વય સાથ ેઅને ��િૂત બાદ, વ�ઈના તેની ��ુતી �મુાવી દ� 

છે.  આ ���યા વડ� તે માસંપેશીઓને ફર� એકવાર ��ુત કર� 

શકાય છે �ની અસર લાબંો સમય રહ � છે.

ુવ�ઈનલ ર��વીનેશનના ફાયદા

તેનો સૌથી મોટો અને પહલ� ો ફાયદો તો આરામ છે.  �યાર� 

વ�ઈનાની પકડ ઢ�લી હોય �યાર� ઘસારાને કારણે �ીઓ ઘણી 

પર�શાની �ગૂંા મોઢ� સહન કર� છે. �ીની જ��રયાત અ�સુાર 

ુસ�ય�ન વ�ઈનલ ર��વીનેશનની ���યા ન�� કર� છે ક�મ ક� 

દર�ક �ય��તના �ગઉપાગંો �મ અલગ હોય છે તેમ અહ� પણ 

દર�કની ��થિત અલગ હોય છે.

ુબી� ંએ ક� આ ���યા વડ� �ીનો આ�મિવ�ાસ ફર�થી ��ત 

થાય છે. તે ફર� એકવાર પહલ� ા ં�વી ��ુતી અ�ભુવ ેછે અને 

તેના થક� ફર� એકવાર તેને પોતાનામા ંરસ �ગે છે.

��ુત વ�ઈના �તીય �વનના આનદંમા ંપણ વધારો કર� છે. 

તમારા સાથીને પણ આ બદલાવ મહ�� સૂ થશ ેઅને પ�રણામે 

દંપિતના સતંોષ અને આનદંમા ંવધારો થાય છે.

ુવ�ઈનલ ટાઈટન�ગ & ર��વીનેશન


