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A pulzáló fókuszált 
ultrahangot alkal-
mazva a zsírsejtek 
véglegesen meg-

semmisülnek.

TUdtA?
 plasztika  UltraShape Extra karcsúsítóprogram

 A   stylist nem sze-
retne sebészkés 
alá feküdni, és bi-
zony a fogadalmát 
– miszerint ha 

megnyitja a ruhaüzletét, rend-
szeresen sportol – sem sikerült 
maradéktalanul betartania. Ám 
van egy eljárás, amelynek se-
gítségével mégis megszaba-
dulhat a zsírpárnáitól.

– Duci, kövér kisfiú voltam, 
ráadásul sokszor lánynak is 
néztek, mert akkor még hosszú 
volt a hajam – emlékezett visz-
sza Márk. – 17 éves koromban 
120 kilót nyomtam, ami nagyon 
sok. Akkor megfogadtam, hogy 
soha többet nem hízom meg 
ennyire! Próbálok rendszere-
sen sportolni, és bár szeretem 
a finom falatokat, az étkezésre 
is odafigyelek. Azonban ami 
igazán hatásos módszernek bi-
zonyult, az az UltraShape Extra 
Karcsúsító Program. Igazán 
kellemes, kényeztető érzés, és 
csupán egy kezeléssorozat 
után szemmel látható az ered-
mény! Persze minél többször 
megyek, annál látványosabb a 
hatása, és ez nemcsak a test-
nek jó, hanem a lelkemnek is.

nem hízom meg!”
Márknak a szakMájából adódóan is különös figyelMet 
kell fordítania a Megjelenésére, a tökéletes kinézet ér-
dekében pedig a szépészeti kezelésektől seM riad vissza.

Lakatos Márk

Mi történik 
az eljárás során?

– Alakformálás esetén min-
den kezelést orvosi konzultáció 
előz meg, így személyre szabott 
kezelési tervet állítunk össze a 
pácienseink számára, legyen az 
UltraShape kezelés, VelaShape 
kúra, Ultratone, Hullámmasz-
százs vagy Speedfitness – ma-
gyarázta dr. Poroszkai Mária, a 
Fehérhajó Revital Orvosi és Esz-
tétikai Center orvos-kozmetoló-
gusa. – Amennyiben a páciens 
igényli, vagy a konzultáció során 

felvett adatok alapján anyagcse-
re-probléma lehetősége merül 
fel, centerünkben lehetőség van 
rá, hogy vérvétel útján kizárjuk a 
pajzsmirigy működési zavarát, a 
cukorbetegséget vagy akár az 
inzulinrezisztenciát is – folytatta 
a doktornő. – Az egyik legked-
veltebb és leghatékonyabb ke-
zelésünk az UltraShape Extra 
Karcsúsító Program, amely so-
rán három hét alatt látványos 
változást tudunk elérni. A keze-
léssorozat alatt különböző, ön-
magukban is hatékony, de 

együtt maximális hatásosságot 
adó módszert kombinálunk. A 
csomag alapját az UltraShape 
kezelés adja, amely során pulzá-
ló fókuszált ultrahangot alkal-
mazva a zsírsejteket mechani-
kus úton semmisítjük meg; szá-
mítógéppel vezérelt, célzott zsír-
bontást alkalmazunk. A zsírsejt-
maradványok, a salakanyagok 
és méreganyagok kiürülését se-
gíti a nyirokkeringést támogató 
hullámmasszás, amelyet három 
alkalommal is megismétlünk a 
kúra során. A hatékonyság foko-
zása érdekében VelaShape keze-
lést alkalmazunk a következő 
két hétben heti rendszeresség-
gel. A VelaShape kezelésnél 
négy irányból támadjuk a zsír-

párnácskákat és a cellulitot. A 
bipoláris rádiófrekvencia, a pul-
záló vákuumterápia, a gördülő 
hengeres masszázs és az infra-
vörös fényenergia együttesében 
négy az egyben hatás érvénye-
sül. Az alkalmazott rádiófrek-
vencia a zsírszövetet felmelegíti, 
a zsírsejtek energiafelhasználá-
sa nő, így a méretük csökken. A 
nyirokkeringést és a mikrocirku-
lációt élénkíti a pulzáló vákuum 
és a görgők által létrehozott 
masszázs. Az infravörös fény ha-
tására a bőr rugalmassága javul, 
a cellulit látványosan csökken, 
és a bőr feszesebb lesz. A mások 
által irigyelt eredmények eléré-
se után a pácienseinket arra 
buzdítjuk, hogy ne csak átmene-
tileg figyeljenek oda az alakjuk-

Már egy kezelés 
után is szemmel 
látható az 
eredmény!

A karcsúsítóprogram 
alatt napi 2-3 liter folya-

dék fogyasztása java-
solt, megfelelő diéta 

és testmozgás 
mellett.

 Tipp

„Soha többet
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Fájdalommentesen
a makacs zsírpárnák ellen!

Egy kezeléssorozattal
akár egy ruhaméret-

csökkenés is elérhető

Kinek ajánlott: Átlagos és 
enyhén túlsúlyos páciensek-
nek, azokra a területekre, ahol 
a nem kívánt zsír makacsul 
megmarad a diéta és mozgás 
ellenére.
Mikor nem alkalmazható: 
Terhesség és szoptatás esetén 
nem javasolt.
Mire jó: UlraShape Extra Kar-
csúsító Program: has, csípő, 
comb; VelaShape: has, csípő, 
fenék, comb külső vagy belső 
felszíne, felkar.
A kezelés időtartama: Ult-
raShape Extra Karcsúsító 
Program: 2-2,5-3 óra/alkalom; 
VelaShape: 60-90 perc.
Kockázat: Nincs.
Ár: A 3 hetes UltraShape Extra 
Karcsúsító Program: 80 000–
150 000 Ft; VelaShape: 10 000–
35 000 Ft/alkalom. (Fehérhajó 
Revital Orvosi és Esztétikai 
Center)

érdemes
Amit tudni

ra, hanem a megfelelő táplálko-
zás és a rendszeres testmozgás 
legyen az életük mindennapi ré-
sze. Szerencsére egyre többen 
mernek szakemberhez fordulni, 
ha gondjuk adódik a testükkel, 
sőt a férfiak is legyőzték a hiú-
ságukat, és bizalommal térnek 
be hozzánk. Az UltraShape Extra 
Karcsúsító Program az alakfor-

málás területén az egyik legha-
tékonyabb kombinált technoló-
gia, mely során szike nélkül tar-
tós zsírbontást, jelentős körfo-
gatcsökkenést és bőrállagjavu-
lást tudunk elérni. Rövid idő 
alatt hatékony kezelést, látvá-
nyos eredményeket és maximá-
lis hatást biztosítunk a pácien-
seinknek.  


