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A világszínvonalú kezeléseket kizárólag bőrgyógyász-
kozmetológus szakorvosok végzik. Dr. Poroszkai Mária, 
dr. Balogh György és dr. Szabó Gábor az olyan klasszikus 

bőrgyógyászati problémák mellett, mint bőr- és körömbetegsé-
gek, hajhullás, anyajegy vizsgálat speciális arc- és testkezelése-
ket is végeznek. Az esztétikai center vendégei között tudhatja 
a hazai sztárvilág hölgyeit, asszonyait is, hiszen itt kés nélkül, 
mindössze 1-2 óra alatt kapnak olyan bőrbarát kezelést, amely-
nek az eredménye szemmel látható, de ugyanakkor nagyon 
természetes is. A hírességek körében az egyik kedvenc az úgy-
nevezett vékonyszálas kontúrterápia. A szakemberek a kezelés 
során tűk segítségével viszik a bőr alá a felszívódó biofonlakat, 
melyek nem csak megemelik a megereszkedett kontúrokat, ha-
nem serkentik a kollagéntermelést, élénkítik a mikrokeringést és 
aktiválják a regenerációs folyamatokat.
A hámszövet megújulását lehet elérni a frankcionált szén-dioxid 
lézeres eljárással, amely során a lézerfény leválasztja a felhám 
rétegét 25-30 mikron mélységig a bőrben lévő vízben elnye-

Kis túlzással ugyan, de állíthatjuk, hogy ma már nem lehetetlen örökké fiatalnak 

tűnni, ami viszont egyáltalán nem túlzás, az az, hogy mindez az átlag ember számára 

is elérhető közelségbe került. Erre bizonyíték a belváros szívében található Fehérhajó 

Revital Orvosi és Esztétikai Center.

lődve.  Ez elősegíti az új bőrsejtek egyenletesebb és szebb re-
generálódását, így a felületes bőrhibák, pigmentfoltok, felszíni 
ráncok, akár el is tűnhetnek. Fontos ezekről a kezelésekről tudni, 
hogy fájdalommentesek, az arc úgy válik üdévé, hogy megőrzi 
természetes harmóniáját, nem befolyásolják a mindennapi te-
vékenységet és utókezelést sem igényelnek. Hiszen a Fehérhajó 
Revital Center ars poeticája az, hogy a modern kozmetológiai 
eljárásokat mértéktartóan alkalmazzák és a természetesség lát-
szatát maximálisan megtartsák.
Az arcon kívül a karcsú testre is fókuszálnak a szakemberek. Az 
UltraShape és Velashape kezelésket azoknak a vendégeiknek 
ajánlják, akik a makacs feleslegtől nem tudnak megszabadulni. 
Az ultrahangos zsírbontás során a kritikus testrészekre - comb, 
derék, csípő - lehet koncentrálni. Ez az eljárás az első klinikailag 
igazolt non-invazív, műtétmentes alakformáló megoldás, amely 
biztonsággal és eredményesen semmisíti meg a zsírsejteket fér-
fiak és nők esetében egyaránt.
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