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Az ország legtrükkösebb hölgye – akár így is jellemezhetnénk 
Ungár Anikót, akinek a tehetség mellett a szépségből is jutott 
bőven. Igaz a bűvész-előadóművész mindent meg is tesz an-
nak érdekében, hogy fiatalos külsejét minél tovább megőrizze. 
Egészségesen táplálkozik, hetente kétszer edz és előszeretet-
tel érdeklődik a legmodernebb kozmetológiai eljárások iránt. 

A Budapest belvárosában talál-
ható Fehérhajó Revitál Orvosi 
és Esztétikai Centerbe is azért 
érkezett, hogy egy új testkeze-
lést ismerjen meg. A központ 
egyik bőrgyógyász-kozmetoló-
gus szakorvosa, dr. Poroszkai 
Mária, mint minden páciensé-
vel, Anikóval is elbeszélgetett. 
Válaszolt minden felmerülő kér-
désére.
 – A Velashape terápia alapja 
egy rádiófrekvenciás energia, 
ami a mélyben lévő kötőszö-
vetek anyagcseréjét fokozza, 
hiszen 5-15 milliméterre tud 
lehatolni, valamint a kontrollált 
hőbevitel hatására a zsírsejtek 

méretét csökkenteni. Ehhez még hozzáadódik egy vákuum-
görgő hatás, amely mind a nyirokkeringést, az artériás kerin-
gést stimulálja. A bőr állagára pedig jótékony hatást gyakorol 
az infravörös hullám – magyarázta a doktornő, aki azt is el-
mondta, hogy ezt a kezelést azoknak a hölgyeknek ajánlja, 

rádiófrekvenciával szépíti a testét

akik nem rendelkeznek jelentős túlsúllyal. 
A célcsoportba tehát pont azok a lányok, 
asszonyok tartoznak, akik a megfelelő dié-
ta és testmozgás mellett attól a kis zsírpár-
nácskától nem tudnak megszabadulni, ami 
a tökéletes forma eléréséhez hiányzik.
Ungár Anikón viszont egyetlen deka feles-
leg sincs, ám bőrének feszessége számára 
is fontos, és mint megtudta, erre is töké-
letes a testkezelő berendezés. – Mennyire 
fájdalmas az eljárás? – tette fel kérdést a 
művésznő, akit Poroszkai doktornő azon-
nal megnyugtatott. – Teljesen fájdalom-
mentes. Esetleg, ha valaki nagyon érzé-
keny kötőszövettel rendelkezik, akkor az 
első kezelések után itt-ott lila foltot fedez-
het fel magán, de nem jellemző. A vákuum 
beszívja a bőrt, a rádiófrekvenciát érthető 
módon nem érzékeljük, a készülékben ta-
lálható infravörös fény pedig felmelegíti a 
testet. Az is a cél, hogy elérje a kötőszövet 
a 40-41 Celsius fokot, hisz ekkor fejti ki a 
gép a megfelelő hatást, amely a bőrt fesze-
sebbé teszi, az esetleges cellulit csíkokat 

elhalványítja  – magyarázta a szakember, 
aki annyira meggyőzte Ungár Anikót, hogy 
a művésznő bele is vágott a kezelésbe.
– Csak pozitívan tudok nyilatkozni, való-
ban szemmel láthatólag szépül a bőröm 
és még jó néhány alkalom hátra van. Sze-
rintem nagyon hatásos lesz ez a kezelés. 
Az idő kerekét persze nem lehet visszafor-
gatni, de lassítani igen. Nem is szeretnék 
a fiatalokkal versenyezni, hiszen mindenki-
nek a saját korosztályához kell viszonyíta-
nia magát  – mondta el a fiatalságról alko-
tott ars poeticáját Anikó, aki nagyon örül, 
hogy rátalált a Fehérhajó Revital Orvosi és 
Esztétikai Centerre, mert ott orvosi felügye-
let alatt, intim környezetben tud szépülni.
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