
sorra újabb és újabb módszerek jelennek 
meg.
– A kezeléseket orvosi konzultáció előzi 
meg: ezáltal lehetőség nyílik olyan, 
egyénre szabott kezelési program ösz-
szeállítására, amely a páciens számára 
a leghatékonyabb, az egészséget nem 
veszélyeztető megoldást biztosítja – ma-
gyarázta dr. Kriston Renáta. – Anett, 
egy általakító tévéműsor keretein belül, 
éppen abban az életfázisban került 
hozzánk, amikor elhatározta, hogy ki-
szabadul a kilói jelentettes fogságból. 
Megértette, hogy nemcsak esztétikai 
szempontok miatt fontos az ideális sú-
lyának az elérése, hanem az egészsége 
védelméért is. Az első konzultáció so-

rán kiderült, hogy a fiatal édesanyá-
nak nincs semmilyen kísérőbeteg-

sége, ezért más szakemberekkel 
karöltve elindítottuk a komplex 
életmódváltást. Egy mérés által 
kiderült, hogy a szervezetében 

UltraShape – VelaShape – Hullámmasszázsplasztika  test  KineK ajánlott:  18 éves kor felett azoknak, akik 
nem tudnak megszabadulni a zsírpárnáktól.

 MiKor neM alKalMazható:  Bizonyos bel-
gyógyászati kórképek esetén, illetve ha fém van a 
szervezetben.

 Mire jó:  Hatékony alakformálásra és bőrfeszesí-
tésre, méghozzá szike használata nélkül.

 Mi történiK:  A végleges zsírbontást az ultrahan-
gos kezelés adja, előtte ingerárammal létrehozott 
izomstimulációval lazítják fel a zsírszövetet, majd a 
kezelést követően a felbontott zsiradék kiürítését a 
nyirok- és vérkeringést fokozó hullámmasszázs-terá-
piával egészítik ki. A felszabadított zsiradék a májon 
keresztül feldolgozódva, 2-3 hét alatt ürül ki a szerve-
zetből. A kezelt területen kombinált rádiófrekvenci-
ás-infravörös fényes kezelést alkalmaznak, ami fan-
tasztikus bőrfeszesítő hatást eredményez, különösen 
a felkar és a comb bőrén.

 KocKázat:  Csak 1-2 órás tünetek jelentkezhetnek, 
mint a bőrpír és a minimális fájdalom.

 GyóGyulási idő:  Nincs.

 ár:  A kezelt területtől függően 80 000 Ft-tól  
180 000 Ft-ig. (Fehérhajó Revital Center)
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mínusz20 kiló 4 hónap alatt!
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Kiegyensúlyozott életmóddal, mozgással és teljes érté-
Kű táplálKozással soKat tehetünK alaKunK megőrzésé-
ért. egyszer azonban eljön az a pillanat, amiKor szinte 
észrevétlenül felKúsznaK a KilóK!

Fogyjon 
éhezés 
nélkül!

Egyénre 
szabott 
kezelési 
program

 É vről évre drámaian nő az alakfor-
máló beavatkozások száma, ami a 
gyártóknál technikai forradalmat 

robbantott ki, aminek eredményeként 

milyen arányban oszlik el a zsír, a fo-
lyadék és az izomzat, így ennek megfe-
lelően állítottuk össze számára az étke-
zést és a mozgást. Utána a lokalizált 
problémákra fókuszáltunk, amelyek 

nehezen alakíthatók 
pusztán diéta és 
sport segítségével. 
Anett kitartása töret-
len: a munkája és a 
családi teendői mel-
lett nemcsak elérte 
ezt a hatalmas, 20 ki-
lós változást négy hó-
nap alatt, de meg is 
tudta tartani az ered-
ményt. Az életmódja 
megváltozott, és to-
vábbra is sikeresen 
veszi fel a harcot a 
zsírpárnákkal az 
alakformáló kezelé-
sek segítségével.

dr. Kriston renáta


