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Keleti Andrea nem vágyik rá, hogy gyönyörû nõnek tartsák

Miló Viki: Megérte a fájdalom!

Mi a hasonlóság Rubint Réka, Gaál Noémi, Keleti 
Györgyi, Szûcs Judith, VV Anikó, Miló Viki és 
Liptai Claudia között? Mindannyian kés alá feküd-
tek azért, hogy mellük nagyobb, illetve formásabb 

legyen. Legutóbb Liptai Claudiáról kaptak szárny-
ra pletykák, hogy egy fotózás miatt renováltatta 
melleit. Claudia ez idáig nem erõsítette meg a 
hírt. Azonban az ismert bokszoló, Miló Viktória, 
büszkén vállalja új idomait. 

– Régóta tervezgettem már, hogy megcsinálta-
tom a melleimet, de a boksz miatt nem lehetett 
– mesélte lapunknak a sportoló. – Most, hogy egy 
éve visszavonultam, belevágtam. 

Viki a mûtét árnyoldalait is megismerte. – Az 
orvos felkészített rá, hogy fájni fog, de azt nem 
gondoltam, hogy ennyire. A beavatkozás után 
három napig ülve aludtam, még egy poharat sem 
tudtam megemelni. Két hétig nem láthattam az 
eredményt, ám hat hét elteltével a melleim olya-
nok lettek, amilyenre mindig is vágytam. Nem 
akartam óriás kebleket, csak azt, hogy bátran 
viselhessek bármilyen ruhát. Amikor a mûtét 
után elõször mentem szórakozni, igazán szép 
nõnek éreztem magam!

Vannak azonban olyan sztárok is, akiknek nem 
kell sebészeti beavatkozás önbizalmuk növelésé-
hez. Keleti Andrea táncos szerint azok a nõk fordul-
nak plasztikai sebészhez, akiknek nincs önbizal-
muk. – Nekem ez nem fér bele az életembe, hiszen 
az átlagos családanyák mindennapjait élem – jelen-
tette ki Andrea lapunknak. – Nem tartom magam 
gyönyörû nõnek, de nem is vágyom rá, hogy mások 
ezt gondolják rólam. Sokaknál a szilikon csupán 
pótcselekvés, de ha valaki ettõl magabiztosabbnak 
érzi magát, azt egyáltalán nem ítélem el.

A legtöbb anorexiás tagadja a szenvedélybetegségét
Victoria Beckham: Nem vagyok csontsovány!
Jó ideje borzolja a közvéleményt ido-
maival, vagyis azok teljes hiányával 
Victoria Beckham. Az egykori Spice Girl 
ma már természetellenesen vékony, 
egyedül két nagy szilikon melle dom-
borodik testén. Beckhamné azt állítja, 
nem anorexiás, pusztán egészségesen 
étkezik.

Dr. Halmai Júlia pszichológus, 
pszichoterapeuta szerint azonban a 
Victoriához hasonló celebek tehet-
nek arról, hogy növekszik az anore-
xiás fiatalok száma. – A média egy 
része sulykolja, hogy csak az lehet 
szép, aki kellõen karcsú – háborgott 
Halmai doktornõ – Az anorexia fõként 
a fiatalok betegsége, akik a kamasz-
korban nem tudják elfogadni testük 
változásait. A  másik veszélyeztetett 
korosztály tagjai a szülés után lévõ 
nõk, akik pedig azt nem tudják feldol-
gozni, hogy testük nem a régi többé. 
Eszement fogyókúrába kezdenek, és 
végül negyvenkilósan is egy kövér 
embert látnak, ha a tükörbe néznek. 
Posh Spice és az anorexiás sztárok 
ugyanezzel a tévképzettel küzdenek. 
Magatartásukkal több ezer nõt veszé-
lyeztetnek, akik követik a példájukat. 

Arra, hogy Victoria miért tagadja le 
étkezési problémáit, a pszichológus 
szerint egyszerû a válasz. – Minden 
szenvedélybeteg tagadja állapotát, az 
anorexiások is. Ha valaki beismeri 
betegségét, az már a gyógyulás elsõ 
lépése!

Smink nélkül Monroe sem volt az igazi
A 47 éve elhunyt Marilyn Monroe máig 
a csábítás elsõ számú szimbóluma. 
A  színésznõ sminkjét, ruháit, azóta is 
sokan másolják, de erotikus kisugárzása 
utánozhatatlan.

– Marilyn megdöbbentõen szép nõ 
volt, szelídnek és sebezhetõnek nézett 
ki – emlékezett rá az egykori pályatárs és 
szeretõ, Tony Curtis. Állandó sminkese, 
Allan Snyder szerint a szõke szépség 
is küzdött némi kisebbségi komplexus-
sal. – Ugyanakkor minden szépségtrük-
köt ismert: hogyan húzza ki a szemét, 
milyen krémet és alapozót használjon, 
melyik a tökéletes rúzs, ami illik a szá-
jához. Amikor smink nélkül, természe-
tes adottságaival látta az ember, akkor 
egyszerûen szép volt, de semmi több, és 
ezt õ is tudta!

Naomi Campbell párductestének titka
Noami Campbell tökéletes alakját 
milliók irigyelik. A modell a külön-
leges GI-diétának köszönheti pár-
ductestét. 

A GI-diéta lényege a glikémi-
ás index, vagyis az, hogy az egyes 
élelmiszerek milyen hatást gyako-
rolnak a vércukorszintre, amit egy 
1–100-ig terjedõ skálán mérnek. Az 
alacsony GI-jû étrend hatására nem 
következik be hirtelen a vércukor-
szint-ingadozás, és ez késlelteti az 
éhségérzet kialakulását. A magas gli-
kémiás indexû étel – például a fehér 
kenyér – hirtelen alakul glükózzá, 
ezért fogyasztója gyorsan megéhe-
zik. A GI-diéta hívei az alacsony és 
a közepes glikémiás indexû étele-
ket fogyasztják, melyek segítségével 
kevésbé tör rájuk a kontrollálhatatlan 
farkaséhség. Ráadásul a magas rost-
tartalmú anyagok bevitelével gyorsul 
a salakanyagok ürülése is. 

Tony Curtis: Marylin Monroe szelídnek és sebezhetõnek tûnt Victoria Beckham azt állítja: nem anorexiás
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Miló Viktória: Nem akartam óriási kebleket!

Az oldalt összeállította: Udvardi Judit
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