Tűszúrással
tüntethető el a toka

Földi Katalin

kipróbálta

Lapunk főszerkesztője, és az RTL Klub producere,
Földi Katalin a munkájában és a külsejében mindig
a tökéletességre törekszik. Ezért kereste fel kedvenc
esztétikai központját a Fehárhajó Revitál Centert.

Földi Katalin műsorvezető – producer egyaránt megtalálható a kamerák előtt és mögött is, sőt akik a
magazin elejére lapoznak, ott olvashatják szavait,
hiszen ő lapunk főszerkesztője.
Katalin egészségtudatos emberként és igényes nőként
maximálisan odafigyel a táplálkozására, bőre ápolására, a testmozgásra. De aki valaha szerepelt tévében az pontosan tudja, hogy a kamera mennyire
kegyetlen eszköz. A legapróbb hibát is felnagyítja,
sőt legalább öt kilót „tesz” a képen szereplőre. De
még a kameránál is kíméletlenebb tényező az idő,
amely múlásával bizonyos problémák az egészséges
életmód ellenére is jelentkezhetnek. Katalin is ezért
kereste fel egyik kedvenc interjúalanyát, dr. Poroszkai Mária bőrgyógyász-kozmetológust a Fehérhajó
Revitál Centrumban.
A felvételeket visszanézve egyre jobban zavart a tokám, ezért kértem a doktornő segítségét, aki már
számtalanszor meggyőzött a profizmusáról. Mindenképpen olyan megoldást szerettem volna, ami nem
jár műtéttel, hiszen hetekig nem hiányozhatok a
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munkából. Ugyanakkor az is fontos volt, hogy az
eredmény néhány napon belül hatásos legyen.
SOKAN KÉRDEZTÉK, HOGY MIÉRT VÁLLALTAM
A NYILVÁNOSSÁG ELŐTT A BEAVATKOZÁST?
Azt gondolom, hogy az Életmód Kalauz producereként
nem is cselekedhettem volna hitelesebben. Magamon
is szeretem kipróbálni azokat a termékeket, eljárásokat, amelyeket a nézőknek, olvasóknak ajánlunk
– magyarázta az RTL Klub producere, akitől dr. Poroszkai Mária vette át a szót.
Katalin problémája a lakosság 60-70 százalékát érinti. Sokaknál pszichés problémákat is okoz. Ezért is
fogadtam örömmel ezt az újfajta no invisible beavatkozás mindössze néhány percig tart. Először egy
krémmel elzsibbasztjuk az áll alatti területet, aztán
egy jelölő sablont teszünk a kezelendő területre, amely
pontokat rajzol a nyakra. Ezekbe a pontokba fecskendezzük az epesav származékot. Ez a hatóanyag egyszerűen szétrobbantja a zsírsejteket. Egyéntől függően a kezelést hat hét múlva meg kell ismételni, hogy
a kívánt hatást elérjük. Katalinnak elég lesz még egy
kezelés – mondta a szakember.
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A CSINOS PRODUCER MÁR AZ ELSŐ ALKALOM UTÁN NAGYON ELÉGEDETT
AZ EREDMÉNNYEL.
Nem volt fájdalmas, után csak egy kis bőrpír jelentkezett és egy kicsit beödémásodott az állam alatti rész, de a doktornő megnyugtatott, hogy ez a természetes
gyógyulási folyamat velejárója- mondta Földi Katalin, aki alig várja, hogy a második kezelést, mert biztos benne, hogy utána nyoma sem marad a tokájának.
T. G.

MI TÖRTÉNIK?
A biokompatibilis, felszívódó, zsírbontó deoxiklósav
(epesav) hatóanyag természetesen is előfordul a szervezetben. Számos klinikai vizsgálattal igazolták biztonságát. Az epesav hatóanyag lebontja a zsírsejtek falát,
így a sejtekben lévő zsírsavak kiszabadulnak és kiürülnek a szervezetből.
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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