Borkai Petra csodalatos segítoje!
Ha valaki csinos, azt gondoljuk
természetesnek tartja azt, és nem is
foglalkozik azzal, hogy mivel hozhatná
magát jobb formába. Borkai Petra,
azonban nem így gondolja, és még egy
„csodaanyagot” is bevetett, csakhogy a
Miss Alpok–Adria szépségverseny
horvátországi döntőjében valóban
csúcsformában álljon a színpadra,
melyet nagy büszkeségünkre meg is
nyert!

Hogyan ismerkedtél meg a Nobutries Therapy kezeléssel?
-A Miss Alpok-Adria megyei döntőjében egy Nobutries bérlet
volt az egyik nyereményem. Amikor megkaptam az ajándékot
bevallom nem is nagyon foglalkoztam vele, mert a koronának
örültem a legjobban, de idővel elkezdtem átnézegetni a rengeteg
ajándékot, és megtaláltam azt a kupont, amelyet hamarosan be is
váltottam.
Tudtad, hogy mi ez? Korábban is ismerted ezt az alakformáló
anyagot?
-Nem. De nagyon nyitott vagyok mindenre, így természetesen
elmentem, és kipróbáltam mi is ez valójában. Amikor megláttam
a keveréket, nem rettentem meg, úgy gondoltam, valahogy
majdcsak letakarítják rólam!
Mi történik egy kezelés során?
-Én testkezelést kapok, ami azt jelenti, hogy az egész testem
bekenik a speciális testpakolóval, majd befóliázzák, finom meleg
takarókkal betakarnak, és rábízzák az anyagra, hogy kifejtse
hatását. Én pedig közben jókat alszom. Az az igazság, hogy jót is
tesz nekem ez a kezelés, hiszen egész nap pörgök, így végre egy
hely, ahol kicsit ellazulhatok.

Milyen változást vettél észre magadon?
-Én úgy mentem oda, hogy szeretnék feszesíteni, merthogy az anyag kihajtja a szervezetből a
felesleges vizet. De közben azt vettem észre, hogy elmúlt a váll- és a térdfájásom is. Tudom,
furán hangzik, hogy ennyi idősen ilyen problémáim vannak, de sajnos én minden feszültséget
a vállizmaimban raktározok el, így azok folyamatosan beállnak, de szerintem sokan vannak
ezzel így. A kezelés hatására olyan volt, mintha egy hátizsákot vettek volna le róla. A térdem
pedig egy korábbi sérülés miatt kicsit gyengébb, és sok „magassarkú-cipőzés” nagyon
megterhelő számára.
Hogy érzed, sikerült kicsit feszesíteni ott, ahol szeretted volna?
- Igen. Már az első kezelés után láttam, hogy valami beindult. Most a hatodik kezelésen
vagyok túl, és csak ámulok bámulok. Nemcsak hogy simább és puhább lett a bőröm, hanem a
hasamon például előjöttek azok a rég elfeledett izomkockák, amelyek még a táncnak
köszönhetek..
Csak testkezeléssel kényeztetnek, vagy arccal is?
- Természetesen arccal is. Bár ott még nincs nagyon mit kisimítani, egy-egy sminkelős nap
után bizony rám fér a frissítés, hidratálás.
Mi lesz, ha lejár a bérleted?
- Hát veszek egy újat! Mert végre egy kezelés, ahol valóban az történik, amit ígértek. Sőt
anyukám is csatlakozik majd hozzám, mert ő is látja az eredményt, és mint minden nő, ő is
nyitott a méregtelenítő kezelésekre, és persze az sem árt közben, ha feszesedünk....

Nagy örömünkre Petrát a törzsvendégeink között tarthatjuk számon!

