Mik a terveid 2010-re?

Ki ne emlékezne az S.O.S.
szerelem bájos kerítőjére,
Bettire, és a bankreklám
komikus anyukájára? Nos, a
színházat kedvelők nem csak
innen ismerhetik Kovács
Patríciát, hiszen a színésznő
komoly múlttal rendelkezik a színjátszás területén.
Jelenleg gőzerővel készül új
darabjának premierjére, így a
karácsonyi ajándékvásárlás
még várat magára.

Nagyon szeretnék arra a bizalomra rászolgáli amit a
Vígszínháztól kaptam, így a jövőben is teljes odaadással
dolgozni. Remélhetőleg azt a filmszerepet is sikerül megkapnom, amire már nagyon régóta vágyom.

Valójában már fiatalabb koromban rá kellett volna szánnom magam a beavatkozásra, de nem tulajdonítottam
neki nagy jelentőséget, inkább úgy álltam hozzá, hogy
nekem az lesz a szexepilem, hogy -ahogyan viccesen
neveztem - kócos a fogsorom. Azonban eljött a pillanat,
hogy az egészségügyi szempontok nem engedik tovább
a halasztást.

Ha mégis akad egy kis időd, mivel kényezteted
magad?

Ami mindig kikapcsol, az a természet és egy jó forró
habos-illóolajos fürdő!

Lassan itt a karácsony, készülődsz már az ünnepekre?
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Igen, fontos szempont volt a választásnál, hogy nem
látszódhat, hogy fogszabályzót viselek, hiszen akkor nem
tudnék a színházban eljátszani bizonyos szerepeket.
Ezért is örültem nagyon, amikor rátaláltam az Apollonia
Dental Centerre. Itt magas színvonalon végeznek ilyen
típusú beavatkozást, aminek a lényege, hogy a fogszabályzót a fogsor belső ívére helyezik fel, így semmi
sem látszik belőle. Azonban kell egy kis idő majd, amíg
hozzászokok a viseléséhez, de ezt már jó előre jeleztem
a szinkronstúdióban.

Egyelőre nincs időm az ajándékok
beszerzésére, most is éppen próbáról
jövök, a Pesti Színházban játszom
Molnár Ferenc Egy, kettő, három és
Az ibolya című egyfelvonásos darabjaiban Kern Andrással és Reviczky
Gáborral. A karácsonyi készülődés
tehát próbákkal telik, mivel a bemutató december 19-én lesz. A premierre
várok minden kedves színházszerető olvasót, de akinek
csak az ünnepek alatt lesz ideje színházba menni, annak
a december 23-dikai vagy a 25-ei előadást ajánlom nagy
szeretettel.

Teszel újévi fogadalmat?

Nem. Soha. Nem szeretem ezeket a szokásokat.

Ha egy mondatban kéne összefoglalnod az idei évet?
Megtaláltam a helyem.

Amennyiben tündöklő holliwoodi mosolyra vágysz, nem hagyhatod
ki a professzionális fogfehérítést, mely által fogaid 7-8 színárnyalattal
fehérebbek lesznek.
Szabályos, és hófehér fogaidat díszítsd fogékszerrel! Ragyogj és
hódíts egészséges és szép fogsorral!

KÉRDÉS

Miből készül a belső
fogszabályozó készülék?



Válasz............................................................................
......................................................................................
Név................................................................................
Irányítószám:.................................................................
Város:............................................................................
Utca, házszám:.............................................................
Telefonszám:.................................................................
E-mail:.......................................................................... .

Ha bármit kérhetnél idén, mi lenne az?

Könnyű meglepni, mert olyan vagyok, mint egy gyerek,
bárminek tudok örülni. Vannak vágyaim, de szeretném ha
ezeket kitalálnák a szeretteim, mert szerintem úgy igazi a
meglepetés.

Letört, vagy elszíneződött a fogad? Ne szegje a kedved, a porcelán
héjak felhelyezése ugyanis a frontfogak esztétikai hibáira nyújt megoldást. A héj a fogak látható felszínét borító vékony, tisztán porcelánból
készült réteg, mely tökéletes mása eredeti fogaidnak.

Igaz, hogy egy speciális, láthatatlan fogszabályzót
fogsz kapni?

Életkor:..........................................................................

Fotó: Rózs Erika

Nem mondom, hogy könnyen. Az nagyon nagy szerencsém, hogy alapvetően nyitott és jókedéjű vagyok, így
talán könnyebben túl tudok lendülni a fáradtságon. De
sajnos ezzel együtt jár, hogy kicsit több kávét iszom a
kelleténél.

Miért éppen most döntöttél úgy, hogy fogszabályzót tetetsz fel?

Amennyiben fogszabályozóra van szükséged, de eddig elriasztott az
ezzel járó látvány, válaszd a legújabb technológiával készült belső
fogszabályozó készüléket, mely a fogív belső oldalán halad, így
gyakorlatilag láthatatlan.

A másik komoly lépés, amit tervezek, hogy végre sikerült
legyőznöm minden félelmemet, és arra az elhatározásra
jutottam, hogy egészségemet szem előtt tartva rendbe
hozatom a fogsoromat. Munkám természetéből adódóan
a láthatatlan fogszabályzást választottam, amihez megfelelő partnerre az Apollonia Dental Centerben leltem.

Megtaláltam
a helyem

E

A kivillanó fehér fogak rendkívül csábítóak, vonzzák a tekintetet. Élj a
csáberővel: törődj fogaiddal, és szépítsd azokat az Apollonia Dental
Center esztétikai kezelései által!

Válaszolj helyesen* kérdésünkre, és nyerj egy
professzionális fogfehérítést!

rendbe hozatom a fogaimat!

Kovács Patrícia

Egész nap rohanás, próbák, fellépések, és ha jól
tudom, még szinkronizálsz is. Hogy van minderre
energiád?

Végre eldöntöttem:

promóció

fitlife

Hogyan találtál rá erre a klinikára?
A weboldaluk keltette fel az érdeklődésemet, és végül
a személyes konzultáció győzött meg arról, hogy jó
kezekben leszek.

Címünk: LIFE Magazin
“Apollónia Dental Center nyereményjáték”
1112, Budapest Rétkerülő u. 20.
*A játékban csak a hiánytalanul kitöltött kuponok vesznek részt.
** A nyereményeket, méretükből kifolyólag a nyerteseknek személyesen kell átvenniük.
Beküldési határidő: 2010. Január 31.
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