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A VIVA TV Második randi című műsorának egyik szerencsés nézője egy nyereményjáték
győzteseként teljes külső átalakításon esett át Iszak Eszti, Zsidró Tamás, egy profi sminkes és
stylist segítségével. A nemrég véget ért műsorsorozat hétről hétre nyújtott segítséget olyan
fiatalok számára, akiknek nehézséget okoz a randizás. A műsorba jelentkező civil szereplők
számára Iszak Eszti mellett sztárvendégek adtak hasznos tanácsokat ahhoz, hogy az első
randit egy második is követhesse. Zárásként a műsor nézői egy nyereményjátékban is részt
vehettek, amelyben az aktuális epizódokhoz kapcsolódó kérdésekre kellett választ adniuk, a
nyertes pedig hasonló megújulásban részesülhetett, mint a műsorban szereplő civil fiatalok.

A Második randi című műsor során Iszak Eszti és meghívott sztárvendégei minden alkalommal
olyan fiatalok számára igyekeztek tanácsot adni, akik nem tudnak egyről a kettőre lépni, azaz
az első randiból rendszerint nem lett második, vagy sokadik találkozó. Ahhoz, hogy az első
találkozáskor a legelőnyösebb oldalukat mutathassák, egy teljes külső átalakuláson is átestek a
fiatalok. A műsor követői számára hazánk egyik legnépszerűbb női portálja nyereményjátékot
indított, amelyben az aktuális epizódokhoz kapcsolódó kérdésekre kellett választ adniuk. A
szerencsés nyertes, Dékány Alexandra teljes átalakításon esett át.

„Az esélytelenek nyugalmával játszottam végig a játékot, el sem akartam hinni, mikor
megtudtam, hogy végül engem sorsoltak ki, mint a játék nyertesét. Nagyon szeretem az
átalakítós műsorokat, a Második randi című sorozatot is figyelemmel kísérte” – árulta el Alexa,
aki izgatottan várta a napot, amikor profikra bízhatja magát.
„Az egész napot nagyon élveztem. Zsidró Tamás szalonjában Tomi vette kezelésbe a hajam,
ezt követően egy profi sminkes készített nekem egy szuper sminket, ami egyszerű
hétköznapokban, de akár bulikban is megállja a helyét. Amit a leginkább élveztem ebből a
napból, az a stylist-tal való találkozás volt, nagyon tetszettek a ruhák, amiket összeállított
nekem.”
– mesélte Alexa, aki egy napra sztárokhoz illő kényeztetésben részesült a zenecsatorna és a
life.hu közreműködésének hála.

Alexa megújulását Iszak Eszti is végig kísérte, a VIVA csinos műsorvezetője a helyszínen
nyújtott segítséget a szépítő csapatnak. „Nyilván mindig izgulnak az emberek az első randin,
szeretnének megfelelni, de általában hamar kiderül, ha nagyon másnak mutatjuk magukat. Az
persze nem hátrány, ha a lányok egy picivel csinosabban öltöznek fel, mint máskor, a fiúk pedig
hoznak egy kis csokit vagy virágot, hiszen ezekből az apró gesztusokból tudjuk, hogy a másik
komolyan veszi a találkozót”
– hangsúlyozta a
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zenecsatorna sztárja, aki emellett azt is nagyon fontosnak tartja, hogy a fiatalok teljes mértékig
figyeljenek egymásra: ne nyomkodják a telefonjukat, ne bámuljanak ki az ablakon beszélgetés
közben, azaz ne csak testben, hanem lélekben is jelen legyenek.
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