
Igaz rám a mondás: „nem is látszik, 
milyen sokat sportol”, mely köszönhe-
tő alkatomnak, a csokoládészerete-
temnek és annak a kötőszöveti gyen-
geségnek, ami fiatalabb koromban in-
kább rossz érzéssel töltött el, mára 
azonban túltettem magam rajta. Fu-
tok, úszom, kerékpározom és erőnléti 
edzéseket is végzek. 

Hatásmechanizmusa és amit ígér
A kezelés lényege a rádiófrekvencia,  
a vákuumterápia, a gördülő hengeres 
masszázs és az infravörös fényterápia 
egymást erősítő hatása. A vákuum ré-
vén a rádiófrekvenciás energia 5-15 mm 
mélységre hatol be, a hőhatásnak  
köszönhetően élénkül a kezelt terület 
vér- és nyirokkeringése, javul a szöve-
tek tápanyag- és oxigénellátása.  

Az infravörös fény pedig fokozza a bőr 
rugalmasságáért felelős kollagénros-
tok termelődését. A kúra során csök-
ken a cellulit mértéke és a körfogat,  
a bőr feszessé válik, minősége javul.

Hogy zajlik egy kezelés? 
Az elegáns szépségszalonban minden 
egyénre szabott kezelést orvosi kon-
zultáció előz meg. Beszélgettünk az 
életmódomról, majd együtt kiválasz-
tottuk a kritikus testtájat (felkar). A ke-
zelés során a kezelőfejet a kiszemelt 
testtájon húzogatva azt felmelegítik 
40 °C-ra, majd ezt a hőmérsékletet 
tartják a melegítéssel eltöltött idő két-
szereséig. A kezelő rendszeresen kré-
mezi a felületet, ezzel hűtve azt, emel-
lett a krémben lévő hatóanyagok sem 
elhanyagolhatóak. A kezelőfej nem 
időzik egy helyen sokáig, így nem elvi-
selhetetlen az érzés, de elaludni biz-
tos nem tudtam volna. Picit meleg, pi-
cit zsibog, és bármikor megálljt paran-
csolhatok, ha az érzés túlságosan kel-
lemetlen lenne. Nem volt erre szük-
ség, és különben is, úgy gondolom, 
egy kis kellemetlenség belefér a cél 
érdekében. A kar és a belső comb a 
legérzékenyebb terület, a popsi, a 
comb, a has – miután nagyobb felüle-
tek –  egyáltalán nem fájdalmasak. 

Mi az eredmény? 
A kezelésből 6 alkalom javasolt heti 
egy alkalommal, ezt követően 
1-3 havonta egy-egy fenntartó  
kezelés ajánlott. Már 3 kezelés után 
érzékelhető volt a változás.

Válaszd, ha 

✔ ✔ ✔ ✔

Amikor tilos:  
visszér, hajszálerek, ha a zsír vastag-
sága nem éri el a másfél centit.

Itt kipróbálhatod: 
Fehérhajó Revital Center  
1052 Budapest, Fehérhajó u. 12–14.
www.feherhajorevital.hu

VelaShape kezelés
Aki kipróbálta: Kriszta (42)

A legtutibb
karcsúsító kezelések

Időtakarékos megoldás, ha a mozgás mellett kipróbálsz egy szuper feszesítő  
testkezelést is, ami már néhány alkalom után látványos eredményt hoz.  

Teszteltük a legújabbakat, így te is könnyebben kiválaszthatod a neked valót. 

  fogyni akarsz

 Ezt válaszd, ha...

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔   cél a méregtelenítés (is)

  fontos számodra, hogy  
a kezelés kellemes legyen

  nem bánod, ha kicsit  
fájdalmas a kezelés

  a lényeg: kevesebb  
narancsbőr

  centikben mérhető  
csökkenést szeretnél elérni

  feszesebb bőrre vágysz

Kipróbáltuk!
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