
Wetenschappelijk bewezen: 

Silk’n Tightra 
doet wat het 

belooft!
Veilig, pijnloos en zeer 

effectief… 

Beoordeling deelnemers
Na de studie vroegen wij de deelnemers hun waardering te geven over Silk’n Tightra. Dit deden we aan de hand van de volgende vragen:

Vraag Totaal niet
tevreden

Niet 
tevreden Neutraal Een beetje 

tevreden
Heel erg 
tevreden

Hoe tevreden bent u in het algemeen met Silk’n Tightra? 0% 0% 18.5% 11.1% 70.4%

Hoe tevreden bent u over de veiligheidsgraad van het gebruik 
van Silk’n Tightra? 0% 0% 3.7% 11.1% 85.2%

Hoe tevreden bent u over de moeilijkheidsgraad van het  
gebruik van Silk’n Tightra? 0% 0% 3.7% 18.5% 77.8%

Hoe tevreden bent u over het gemak van het leren gebruiken 
van Silk’n Tightra? 0% 0% 3.7% 11.1% 85.2%

Hoe tevreden bent u over de verbetering van het uiterlijk  
van uw schaamlippen na het gebruik van Silk’n Tightra? 0% 0% 50.0% 33.3% 16.7%

Vraag Geen  
verbetering

< 50% 
verbetering

< 80 % 
verbetering

> 20 %  
verbetering

> 80 % 
verbetering

In hoeverre is het uiterlijk van uw schaamlippen verbeterd  
na het gebruik van Silk’n Tightra? 16.7% 16.7% 33.3% 0% 33.3%

Als wereldwijde leider in professionele, esthetische apparaten 
biedt Silk’n u graag het beste van het beste. Daarom laten wij onze 
producten regelmatig wetenschappelijk onderzoeken en communiceren 
wij helder en transparant alle resultaten. In dit onderzoeksrapport leest 
u de belangrijkste (en uiterst positieve) conclusies van een objectieve 
klinische studie van Silk’n Tightra: het allereerste apparaat voor 
thuisgebruik dat door middel van energie uit bipolaire radiofrequentie 
het vrouwelijk intiem welbevinden verbetert.

Na een bevalling en bij hormonale veranderingen zoals de menopauze 
kunnen het gevoel en uiterlijk van de intieme delen van een vrouw 
veranderen. Daarnaast voelen veel vrouwen zich minder zeker doordat 
ze minder voelen of minder controle hebben over de blaas. Maar 
met de Silk’n Tightra kunnen de symptomen in slechts vier weken 
verdwijnen, zonder medische ingrepen!

Het onderzoek
Tijdens een klinisch onderzoek*, uitgevoerd door het onafhankelijk internationaal 
onderzoeksinstituut proDERM (2019), werden zowel het gebruik als de veiligheid en 
effectiviteit van Silk’n Tightra onderzocht. Dit apparaat is speciaal bedoeld voor vrouwen 
die last hebben van licht urineverlies, vaginale laxiteit (slapte van de vaginawand) en andere 
vaginale ongemakken die het dagelijks leven, de seksuele belevenis en het zelfvertrouwen op 
een negatieve manier kunnen beïnvloeden. 
Het onderzoek bestond per persoon uit twaalf inwendige behandelsessies voor zelfgebruik, 
drie keer per week 20 minuten, vier weken lang. Alleen de deelnemers die ook graag het 
uiterlijk van hun schaamlippen wilden verbeteren, voerden in de eerste maand twee keer 
per week acht extra uitwendige behandelingen uit.  
De behandelingen werden dus zowel vaginaal inwendig als uitwendig op de schaamlippen 
uitgevoerd, precies zoals beschreven staat in de gebruiksaanwijzing. Na de vier weken 
durende onderzoeksperiode volgde een net zo lang vervolgonderzoek, waarbij de 
behandelingen ter onderhoud werden herhaald.

Representatieve proefpersonen
28 verschillende vrouwen (één vrouw uitgesloten) deden mee aan het onderzoek. Ze 
waren tussen de 25 en 65 jaar, 17 vrouwen vielen in de leeftijdsgroep van 40 tot en met 
65 jaar en tien vrouwen waren tussen de 25 en 40 jaar. Ze hadden allemaal last van het 
Vaginaal Relaxatie Syndroom (verwijde vagina) en urineverlies en wilden graag een vaginale 
verjongingsbehandeling. Verder waren zij minimaal één keer vaginaal bevallen.

Veilig in gebruik
Een veiligheidsanalyse was een belangrijk onderdeel van het onderzoek. Eén van de 
conclusies was dat er geen onverwachte bijwerkingen werden gerapporteerd door de 27 
deelnemers. 

Onderdelen onderzoek
Om de effectiviteit van Silk’n Tightra goed te kunnen meten, is er tijdens het onderzoek 
hoofdzakelijk gebruik gemaakt van wetenschappelijk gevalideerde enquêtes op het gebied van:  
• stressincontinentie (licht urineverlies);
• seksuele functionaliteit;
• vaginale laxiteit (slapte van de vaginawand);
• andere vaginale ongemakken (irritaties, droogheid, jeuk, branderig gevoel en pijn);  

Ook werd er een enquête afgenomen om de algemene tevredenheid over het apparaat en 
het gebruik ervan te meten alsook de verbetering van het uiterlijk van de vulva. 

Op elk onderdeel behaalde 
Silk’n Tightra de gewenste 
resultaten. Zo was er…

... een grote verbetering wat betreft 
incontinentieklachten. Bij 70% van 
de vrouwen namen de klachten 
zichtbaar af. 

... een duidelijke verbetering in de 
seksuele functionaliteit. 89% van de 
deelnemende vrouwen ervoer na 
de behandeling meer seksueel genot 
en 81% minder seksuele onvrede. 

... een merkbare verbetering van de 
vaginale laxiteit. Bij 78% werd de 
vaginawand strakker.

... een aanzienlijke vermindering van 
overige vaginale klachten. 89% 
ervoer na de behandeling minder 
klachten op het gebied van irritaties, 
droogheid, jeuk, branderig gevoel en 
pijn in en rondom de vagina.

... een zichtbare verbetering van het 
uiterlijk van de vulva. 2∕3 gaf aan dat 
de verbetering tussen de 50% en 
meer dan 80% was**.

* Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Home Skinovations Ltd.
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• 27 vrouwelijke proefpersonen van 25 tot 65 jaar, die op zoek waren naar een  
oplossing voor vaginale verstrakking, namen deel aan het onderzoek.

•  Deelnemers voldeden aan alle criteria voor inclusie/exclusie en hebben een  
toestemmingsverklaring ondertekend.

•  Deelnemers namen deel aan twaalf inwendige behandelsessies; 3 x 20 minuten  
per week, gedurende vier weken. Deelnemers die ook het uiterlijk van hun  
schaamlippen wilden verbeteren, deden acht extra uitwendige behandelingen  
(2 x per week in de eerste maand).  

•  De patiënten volgden de onderzoeksprocedure en het schema, inclusief de  
vervolgbezoeken. Gedurende de gehele onderzoeksperiode zagen zij af van  
andere vaginale behandelmethoden.
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Eindconclusie 
Deze studie geeft aan dat Silk’n Tightra een veilige en effectieve techniek biedt die thuis 
makkelijk gebruikt kan worden. Het verbetert stressincontinentie, seksuele tevredenheid, 
andere vaginale klachten en het uiterlijk van de labia en het verstrakt de vagina en vulva. 
Een grote en algemene verbetering dus voor het genot van de vrouwelijke seksualiteit en 
de kwaliteit van haar leven! 


