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a szépség mindig is 
elvárás volt a nőktől

Almási
Kitti

Szépnek és ápoltnak lenni minden körülmények 
között – akár ez is lehetne a mai nő jelmondata. A 
szépség alapja az üde bőr, amelynek karbantartását 
a harmincas éveinktől nem árt szakemberre bízni. Az 
igazi szépség belülről fakad, de csak akkor áraszthat 
valaki pozitív energiát, ha szó szerint jól érzi magát a 
bőrében. Így gondolják ezt a Fehérhajó Revitál Center 
szakemberei is, akik a kezeléseket a páciens lelkének 
feltérképezésével kezdik.

DR. ALMÁSI KITTI

Promóció
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DR. POROSZKAI MÁRIA

Szépség
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A XXI. század modern nőinek több fronton kell helyt állniuk. Hajnal-

ban kelnek, hogy reggelit varázsoljanak az ébredező családnak, isko-

lába viszik a gyereket, aztán egész nap dolgoznak a munkahelyükön, 

majd hazafelé bevásárolnak, vacsorát készítenek, altatnak és akkor 

még a párkapcsolatról nem is beszéltünk. Ráadásul a szeretteink, a 

környezetünk mindeközben azt a nőiességet, frissességet, lágyságot 

várja el a hölgyektől, ami csak rájuk jellemző.

Így látja ezt dr. Almási Kitti is, aki szerint a szépség és ápoltság min-

dig is elvárás volt a nőktől. Ám a mai felgyorsult világban a legtöbb 

elfoglalt nő a saját magára fordított időből vesz el. Ugyanakkor azt sem 

szabad elfelejteni, hogy az első benyomás mennyire fontos, ennyi idő 

alatt kell megnyerni az emberek szimpátiáját. Napjainkban a szépség a 

természetes fittségben, a letisztult eleganciában rejlik.

A népszerű klinikai pszichológus is ellátogatott a Fehérhajó Revitál 

Centerbe, ahol az ott dolgozó bőrgyógyász-kozmetológus szakemberek, 

dr. Poroszkai Mária, dr. Balogh György és dr. Szabó Gábor szintén azt 

vallják, hogy az orvostudománynak a legtermészetesebb módon kell a 

szépségipart szolgálniuk.

Minden hozzánk látogató páciensünkkel először elbeszélgetünk, azért, 

hogy olyan egyénre szabott kezelést tudjunk a számukra adni, amely 

leginkább illeszkedik a személyiségükhöz, az életstílusukhoz. Azt val-

lom, hogy az a jó kezelés, amely láthatatlan. Ilyenkor csak azt szokták 

kérdezni a hölgyektől, hogy „Új a frizurád?” vagy „De jól nézel ki, hol 

nyaraltatok?”- mesélte dr. Poroszkai Mária a pszichológusnak. A dok-

tornő arról is beszélt, hogy a mai modern kezelések nem járnak mű-

téttel, fájdalommal, és a páciens nem esik ki a munkából, ugyanolyan 

minőségben tudja folytatni mindennapjait.

A Fehérhajó Revitál Centerben a legmodernebb kozmetológiai gépek 

és eljárások állnak a hölgyek rendelkezésre, hiszen másként kell egy 

fiatalabb és egy idősebb bőrrel foglalkozni, illetve mindenkinek vannak 

kritikus arcrészei vagy épp ellenkezőleg, olyan szép részek, amelyek 

megóvására érdemes időt és energiát fordítani.
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