PROMÓCIÓ

Három civil
édesanya
segítségével
az RTL Klub
kamerái előtt
bizonyították
be a Fehérhajó
Revitál Center
szakemberei,
hogy ma már a
legmodernebb
szépészeti
beavatkozások
alkalmazásával
akár néhány
perc alatt is
látványos sikert
érhetünk el.

Már nem
elérhetetlen a
hosszúfiatalság

A XXI. században a szépség, a fittség már nemcsak a fiatalság kiváltsága. A kozmetológiai ipar villámgyors fejlődésének köszönhető, hogy bőrünk, testünk állagát
megfelelő életmód mellett évtizedeken át fiatalos formában tarthatjuk. Így gondolkodik erről az a három édesanya is, akik az RTL Klub Stíluskalauz magazinjától
kértek segítséget külsejük professzionális „karbantartásához”.
A népszerű műsor szerkesztői pedig a legjobb megoldást kínálták Líviának, Katának
és Bernadettnek. A főváros szívében található Fehérhajó Revital Centerbe kísérték
el őket. Ott dr. Poroszkai Mária és dr. Szabó Gábor kozmetológus-bőrgyógyászok
fogadták a hölgyeket. Először mindenkivel elbeszélgettek arról, hogy hogyan él,
milyen a magáról kialakított véleménye, mik az igényei, a problémái.

LÍVIA TEKINTETE FIATALODOTT MEG
– Még soha nem vettem igénybe semmilyen szépészeti beavatkozást. Persze jó minőségű krémeket használok, de azt vettem
észre, hogy a szemem körüli karikák elmélyültek – mondta a
fiatal asszony a doktornőnek. A szakember a hyaluronsavas
injekciót javasolta az anyukának. Az eljárás gyors és szinte
fájdalommentes. Először lidocain krémmel bekenik a szem
alatti részt. Húsz perc után pedig a kritikus területekre befecskendezik az anyagot. A hyaluronsav egyik ismérve, hogy a víz
tömegének többszörösét képes megkötni. A képen látható
látvány már rögtön a kezelés után magáért beszélt. A kezelést
kezdetben kéthetente, majd havonta javasolt alkalmazni. A
kezelést önmagában is ajánlott elvégeztetni, de bármely egyéb
arcfiatalító kezeléssel való kombinálása esetén a hatékonyság
és a tartósság is fokozható.
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KATÁBÓL CENTIKET FARAGTAK
Nyiri Kata rendszeresen sportol, ám a fenék bricsesz területén a
rendszeres edzés és a helyes táplálkozás ellenére is maradt egy kis
felesleg. Ezért kereste fel a belváros szívében található szalont, ahol
a doktornő a VelaShape négyfunkciós gépet ajánlotta neki. A nyár
slágerkezelésének számít egyébként a VelaShape, amely már az első
kezelés után is látványos, hiszen nem csak centikben mérhető a
fogyás, hanem a bőrön halványodnak a celliut és stria csíkok. A
hölgyek feszesebb hassal, combbal vagy karral távoznak. Hiszen
egyszerre több testterület is kezelhető. Jó hír ez a fürdőruha szezon
elején. Nemcsak szebb lett a fenekem csípő alatti része, de közben
relaxálhattam is, ugyanis egyáltalán nem fájt a kezelés. Kellemes
pumpáló érzés és melegség járta át a problémás területet. Egyszerűen olyan volt, mintha erősen megmasszíroztak volna.
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TELTEBB AJKAT KÉRT BERNI
Az idő haladtával a szájunk körül ráncok alakulnak ki, majd
az ajkak összébb esnek. Ilyen esetben is segít a hyaluronsavas feltöltés. Ám Őri Bernadett még fiatal, az ő esetében csak
arról volt szó, hogy egy régebbi álmát váltotta valóra a Stíluskalauz stábja és a Fehérhajó Revitál Center másik kiváló
orvosa, dr. Szabó Gábor bőrgyógyász-kozmetológus. Berni
teltebb formájú szájra vágyott.
– Az első és a legfontosabb, hogy meghallgassuk a páciens
pontos igényét. A szóbeszéddel ellentétben igenis lehet olyan
szép ajkakat tölteni, amely nem hivalkodó. Sőt az ajkak íve
is formálható, még szebbé tehető, a külső szemlélő számára
észrevehetetlen módon. A beszélgetés után megterveztük a
kívánt formát. Aztán jött a kezelés. A hyaluronsav egy felszívódó jellegű anyag, ami idővel elfogy a szájból, és pótolni
kell. De egyébként is szükséges az évenkénti formakontroll–
hangsúlyozta az orvos.
A szájfeltötlés egyébként néhány tűszúrásból áll, ami előtt
lidocain krémmel elzsibbasztják az ajkakat. A száj azonnal
formálódik, de a végleges alakját 1-2 hét alatt éri el.

Fehérhajó Revital Center
H – 1052 Budapest, Fehérhajó u. 12-14.
Tel: +36 1 267 34 52
Mobil: +36 30 838 02 38
Tel / Fax: +36 1 267 47 58
Facebook: Fehérhajó Revital Center
E-mail: info@feherhajorevital.hu
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