NÉVJEGY
Név:
Vongsanti Babett (Babi)
Sportág:
Sport Physique
Foglalkozás: személyi edző,
táplálkozási tanácsadó
Kedvenc kaja
off szezon: hamburger függő vagyok,
minél több sajttal
diétás:
zabkása gyümölccsel
Kedvenc testrész: váll
Kedvenc gyakorlat: csípőtolás
Kedvenc sportoló: Arnold Schwarzenegger,
Casey Samsel, Angelica Teixeira
Hobby:
utazás, gasztronómia

: Gandi
: Dunavölgyi Photography,
Zoltan Vegh Photography

Hogyan lett az életed része a modellkedés és milyenek a tapasztalataid?
14 éves lehettem, amikor megállítottak az utcán, hogy modellkedjek.
Hirtelen lettem 172 cm magas, ami
mellett 48 kg voltam. Egy pesti ügynökséggel dolgoztam a terembe járásig. Akkor szerintük túl izmossá
váltam a modell szakmához. Emellett
megvannak a modellkedés árnyoldalai is: A fotózásokon, a kifutós munkák
során nem bánnak veled egyenragú
félként. Hús vagy a húspiacon. Ezt 16
évesen még elviseltem és jobb pénz
is volt, mint a többi diákmunka. De
mindig is önérzetes voltam. Volt azóta
is pár felkérésem, de csak azt vállalom el, ami tetszik. Ügynökséghez
már nem szerződök le, nem akarok
kötelezettséget.

Szinte kötelező kérdés: Van sport
múltad a ﬁtneszt megelőző időkből?
18 éves koromig minden sportot kipróbáltam: csapatsportokat, mint kosár és foci, egyéni sportokat, mint pld
tenisz, ping pong, thai box, kick-box,
atletizálás. Anya mindig azt mondta,
muszáj sportolni! 18 évesen kerültem
először konditerembe, ahová az odajáró barátaim hívtak.
Miért ragadtál meg az edzőtermi
sportok mellett?
Mert bármikor tudtam menni, úgy
tudtam időzíteni, ahogy nekem jó
volt. Emellett pár hét után olyan nagy
változást láttam magamon. Persze
ﬁgyelni kellett a kajára, amiben sokat
segítettek a ﬁúk. Hétről-hétre gyorsan alakult a formám. Tetszett az
eredmény, no és a pasik részéről is
jók voltak a visszajelzések. (nevet)

Miben más a modellkedés és a sportolói modell karrier?
Teljesen más. Divatmodellként egy
dolog kell: baromi vékony legyél, egyél
salátát egész nap. Nem lehetsz izmos. Egy idő után nekem elkezdett
az izmos női forma tetszeni. A sportban több kell. A kitartás, a súlyzós
és kardió edzések... Mentálisan végigcsinálni az igazán nagy dolog.
Teljesen mások a mélypontok. Most
12 hét a szigorú diéta, habár emellett
is ﬁgyelek arra, hogy mit eszek. 3 kg
sincs többletként rajtam a versenysúlyomhoz képest.
Mennyiben segítette a színpadi fellépést, hogy hozzá voltál szokva a
reﬂektorfényhez, a vizslató tekintetekhez?
Rengeteget segített. Életem első pózóráján megkaptam a visszajelzést:
A pózok szarok, de a mozgás az kész!
A modell séta, magassarkúban járás
soha nem volt probléma.
Nagyon ügyesen sminkelsz, magadnak készíted a versenysminket?
Mindig is szerettem sminkelni és a
versenyeken is az esetek 95%-ban
saját magam sminkelek és a bulikba
indulva is az összes barátnőmet. Kicsi
koromban csak érzésre, aztán Youtube videókat néztem. Gondoltam rá, ha
később versenyzőkkel foglalkozom,

akkor tanítanám nekik is a sminket.
Ez alap. Nem mindig tudsz sminkest
szerezni. Magyar versenyen ugyan
könnyebb, köszönhetően a Pro Tannek, de a külföldi versenyeken nem
egyszerű előásni egy sminkest.
2 versenyév van mögötted, számos
szövetségnél versenyeztél és szereztél Magyar- és Európa-bajnoki
címet, valamint dobogós világbajnoki helyezést. Melyik volt számodra
a leginkább emlékezetes?
Az első versenyszezonomban mikor
megnyertem a Magyar Bajnokságot,
az óriási élmény volt. Az első arany!
Ami emellett nagyon nagy élmény
volt, az a NAC VB-n rögtön második
helyezés a Fülöp szigeteken. A helyszín, a verseny rangja…

Hogyan kezdődött a versenyzői karriered? Kik segítették a versenyfelkészülésedet?
Én győri vagyok, a Cutlerben edzek.
Lakatos Misi bácsi jött oda hozzám,
hogy segít hátat edzeni, mert nem jól
csinálom és ő mondta, hogy nagyon
jó genetikám van, segítene a felkészülésben. Először azt mondtam, hogy
nem! Kardiózás és diéta? Ezt biztos
nem csinálom! Jól akarom magam
érezni. Aztán ﬁgyelgettem, ahogy a
lányokkal edz és pózoltat. Tetszettek
az amerikai bikinis csajok és azt gondoltam lehetnék én is ilyen. Misi bácsi
cseles volt, dicsérte az edzések alatt a formám. Egyszer
csak azt gondoltam: Miért is
ne? De azt közel sem gondoltam, hogy ez ilyen kemény
lesz. Én genetikailag mindig
vékony voltam, nekem marha
nehéz volt ennyit kardiózni és
a mai napig gyűlölök. (nevet)
Az első 2 szezonban Misivel
és a párjával Judittal készültem. Majd kihagytam egy tavaszi szezont, amikor márciusban Arnold Modellként
kijutottam Amerikába. Nem
versenyzőként, de sportos
szépségként. Ott ismerkedtem meg az edzőmmel, aki
látott bennem lehetőséget.
Szerinte simán kaphatnék pro
kártyát.
Mi alapján állítottad öszsze a versenynaptáradat és
hogyan került bele a Kriko
Kupa?
Casey-vel edzettem online,
ám ő személyesen nem tudott
itt lenni és mivel elkezdtem
edzői tanfolyamra járni, ahol
Tozo oktatott, ezért őt kértem
fel és ő javasolta, hogy induljak el. A Yamamoto Cup-ra és
a Vitaﬂex versenyre készültem, utóbbi volt a tápkiegészítő cégem. Nem terveztem
tovább, mert gondoltam, ha
proﬁ kártyát nyerek, akkor
nem indulhatok amatőr versenyen. Tavaly már nyertem

kategóriát proﬁ kvaliﬁkáción és úgy
gondolom, a pro kártya megszerzéssel megnyugodna a lelkem. De ha
hülyére kellene szenvednem magam
és annyi mindent kellene bevennem,
hogy sikeres legyek, akkor nem vállalnám. A HBPF Sport Physique alkatnál
nem akarok többet. Fontos a nőiesség. Nem igazán gondolkodok előre.
Az adott pillanatra fókuszálok. Ha
megszereztem, amit akarok, megyek
tovább. A Krikon tetszett a rendezés,
jól volt felépítve a verseny. Ahol nyer
az ember, onnan nincs rossz élménye.
(nevet) Eddig egyetlen versenyemen

sem volt negatív tapasztalatom, azt
leszámítva, hogy éhes vagy szomjas
vagyok.
Tavaly tavasszal az Arnold Classicon
közös kép készült rólad Arnolddal.
Hogyan sikerült ezt elintézned?
Szedlacskó Ádám vitt be hozzá a
backstage-be. Velem nagyon készséges volt, mondta, hogy szereti a
magyarokat.
Számodra mi a legnehezebb és a legkönnyebb a versenyfelkészülésben?
A legkönnyebb, hogy lemenjek edzeni.
A diéta a legnehezebb. Otthon be
tudom tartani a diétát, de sokat utazunk és ott nehéz, hogy elővegyem
a dobozt.
Utazások… Sok országot bejártál, köztük jó pár egzotikusat is.
Melyik volt a legemlékezetesebb?
A párom mindig élményt vesz, mert
tudja, hogy annak örülök a legjobban. Nem is tudok egyet mondani. A
TOP3: Bali, Madeira, a Karib tenger.
De egész Ázsiát imádom! Apukám
laoszi, akit sokszor meglátogatok.
Közel áll a szívemhez a kultúrájuk.
Februárban kaptad meg a Széchenyi István Egyetemen a diplomádat Gazdálkodási és menedzsment szakon. Mik a jövőbeli
terveid ezzel kapcsolatban?
Leginkább az, hogy szép a polcomon. Nem hagyott békén a család,
azt akarták, hogy legyen diplomám.
A táplálkozás és az edzés a szenvedélyem, azzal szeretnék foglalkozni.
Meddig képzeled el a versenyzést?
Ebbe még nem gondoltam bele. Ez
a jövő meglepetése lesz számodra.
Mindent addig csinálok, amíg tetszik, semmit sem erőltetek. Azonnal
váltok, ha valami már nem dobogtatja meg a szívem.
Ha befejezed a versenyzést, mivel
folytatod tovább?
Kifejezetten a táplálkozási vonalon
képzelem el magam jelenleg. Ebben
képzem magam a leginkább.

