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Nájdete nás  
na 1. poschodí  
v Galérii MLYNY.
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Ja vám však celoročne radím:

Plňte si svoje sny.
Vládnite svojim citom.
Uvedomujte si svoju cenu.
Využívajte svoju silu.
A tešte sa zo života!

Peknú jar a príjemné čítanie.
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04 Premena ženy pokračuje

Vyhrajte zmenu imidžu v rukách odborníkov

07 Trendy jari
Aké farby a doplnky kraľujú tejto jari?

08 Veľká jarná fashion show

11 Spodná bielizeň
Stavte na rafinovaný minimalizmus

12 Rozhovor s modelkou Dominikou
Milovníčka zvierat na móle

16 Rozjarte sa v nových topánkach
Štýl na každom kroku

18 Jarné trendy líčenia
Chráňte pleť po zime

20 Bižutéria a šperky
Malé príťažlivé kúsky potešia

22 Liečivá pohoda s Dermacenter

24 Vy a vaša kabelka – nerozlučná  
trendy dvojka

26 Jar vo vlasoch
Prebuďte účes po zime

Všeobecne sa o jari hovorí, že je

mladá,
pestrá,
v rozpuku
a plná očakávania.
Od žien sa na jar očakáva, že budú

svieže,
sexy,
veselé a príťažlivé.

Andrea Marešová
šéfredaktorka

Príloha novín Rendez-vous news, marec 2011
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Minuloročná víťazka 
Premeny ženy pani 
Dagmar Vaskomjatiová 
z Kajalu a jej zmena vizáže.
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          svoju vizáž 
       a možno zmeníš svoj život!

Zmeň

Minulý rok zaznamenala 
nevídaný úspech spotrebiteľská súťaž s ná-
zvom Premena ženy. Ako to už pri úspeš-
ných veciach býva, ideme do ďalšieho kola. 

Spotrebiteľská súťaž Premena ženy za-
čala 16. 1. 2011 a bude prebiehať až do 
26. 3. 2011. Žrebovanie výhercov sa 
uskutoční 27. 3. 2011 o 16.00 v Galérii 
MLYNY.

Podmienkou zaradenia do žrebova-
nia je nákup v minimálnej hodnote 
20 EUR v ktorejkoľvek predajni Galérie 
MLYNY (okrem fastfoodov, kaviarenských 
a reštauračných zariadení, kde postačuje 
nákup v hodnote 5 EUR)

Výherkyňa získa kompletnú zmenu 
vizáže, profesionálny make-up, úpravu
vlasov, prípadne kompletnú zmenu farby 
a účesu, výber oblečenia a styling 
od profesionálneho stylistu a fotogra-
fovanie celej premeny. Výsledkom 
bude príjemne strávený deň, zme-
na vizáže a profesionálne fotografie 
celej premeny. I tentokrát k tomu 
získa FUN&RELAX pobyt v aquaparku 
Tatralandia v Liptovskom Mikuláši 
v hodnote 925 EUR. Príjemným bonu-
som bude polročná permanentka do fit-
ness centra v obchodnej Galérii MLYNY 
v Nitre.
Druhou cenou bude nedeľné ošetrenie 
v Dermacenter v Galérii MLYNY v Nitre 
v hodnote 323 EUR a treťou nákupná 
poukážka v hodnote 300 EUR od spo-
ločnosti Marks&Spencer. 

Do súťaže je venovaných i mnoho ďal-
ších hodnotných cien, ich zoznam ako 
i kompletné znenie pravidiel súťaže 
nájdete na www.mlyny-nitra.sk.

Zapojte sa teda už dnes do súťaže, 
v ktorej za 20 EUR môžete vyhrať kom-
pletnú zmenu vizáže. Niekedy taká 
zmena dokáže odštartovať rad iných 
pozitívnych zmien, tak neváhajte!



Jarná kolekcia dámskej, pánskej a detskej obuvi

HUMANIC je už na pultoch. Navštívte HUMANIC

na prízemí Galérie MLYNY. Obchod je otvorený

každý deň od deviatej ráno do deviatej večer.



Kvety
Kvetinové motívy vždy znamenajú 
prísľub prvých jarných dní.
Romantické v pastelových farbách...
Sýte farebné odtiene a pestrosť 
kvetinových vzorov...
Čierno-biela kombinácia a grafické 
stvárnenie kvetinových motívov...
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Odchod zimy a príchod dlhoočakávaných slnečných lúčov 
so sebou každoročne prinášajú množstvo farebných, 

tematických a vzorových inšpirácií. Túžba všetko spestriť, 
rozsvietiť, rozžiariť a prezdobiť sa odrazila aj na jarných 
kolekciách všetkých významných svetových návrhárov. 
Prinášame vám prehľad najzákladnejšieho tematického 

rozdelenia inšpirácií na jar 2011.

Jar 2011
Trendy

Jar plná inšpirácie

Farby
Zahaľte sa do farieb, z ktorých sa vám bude tajiť dych.
Ľahké pastelové farby púdrových odtieňov...
Celá škála farieb mora od blankytnej cez tyrkysovú po 
azúrovú...
Všetky farby Indie, tajomnej, pestrej a korenistej...

Perly
Aristokratické perly v rôznych podobách. 
Jemné a romanticky pôsobiace perly 
v kombinácii s kvetinovým motívom na deň...
Večer elegantné a nadčasové k „malým 
čiernym“...
Len s kvapkou vône na noc...

Farby
Zahaľte sa do farieb, z ktorých sa vám bude tajiť dych.
Ľahké pastelové farby púdrových odtieňov...
Celá škála farieb mora od blankytnej cez tyrkysovú po 
azúrovú...
Všetky farby Indie, tajomnej, pestrej a korenistej...

Krajky
Nežné a zvodné, krehké 
a zároveň sexy.
Snehobiela krajka 
pripomínajúca rafinovanosť 
spodnej bielizne...
Smotanová s nostalgickou 
pripomienkou dávnych čias...
Dekadentná čierna v štýle 
Carmen... 
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S prichádzajúcou sezónou 
JAR 2011 Vás pozývame 
na módnu show, ktorá sa bude 
konať 13. marca 2011 
          1. prehliadka od 15.00 hod.
               2. prehliadka od 17.00 hod.
                            vo vstupnej hale 
                                       Galérie MLYNY v Nitre.

Okrem nových jarných kolekcií renomovaných značiek, ako sú

MARKS&SPENCER, NEW YORKER, 
CHANTALL, LINDEX, PROMOD, 

GAUDÍ, HUMANIC, LOVELL, BEPON, 
KENVELO, OFFICE SHOES a MANIA,

Vás čaká kolotoč ukážok jarných trendov 
a bezplatného poradenstva v oblasti 

starostlivosti o vlasy a vizáž. O vlasovú 
a vizážistickú show sa postará kaderníctvo 

SCHWARZKOPF 
a krásne telo a dokonalú pleť Vám 

zabezpečí kozmetické centrum 

DERMACENTER.
Ukážka latinsko-amerických 

tancov KLUBU 
TANEČNÉHO 

ŠPORTU LÚČE.

Vyvrcholením programu 
pre všetkých divákov bude 

exkluzívny hudobný hosť
ROBO OPATOVSKÝ.

ČAKÁ VÁS DEŇ 
PLNÝ MÓDY, KRÁSY 

A ZÁBAVY



Obchodná Galéria MLYNY 
v Nitre pre Vás počas roka 
2011 pripravuje 4 veľké 
módne prehliadky. Každá bude 

venovaná nastávajúcej módnej 
sezóne a novým prichádzajúcim 
kolekciám.

NEW YORK
PARIS

MILANO
NITRA

LONDON

TOKYO
2011

13. marca 2011 
od 14.00 do 16.00 
sa bude v Galérii MLYNY 

konať CASTING modelingovej agentúry 
EXIT MODEL MANAGEMENT. 
Neváhaj  a príď si overiť svoje šance 
v profesionálnom modelingu!

Podmienky: 12 - 18 rokov, výška 170 - 180 cm

www.exitmm.sk

Stačí prísť na casting agentúry CHARLIE BROWN, 
ktorý sa bude konať v Galérii MLYNY dňa 
13. marca 2011 v čase 14.00 – 16.00.
Hľadáme rôzne typy ľudí rôzneho veku i  výzoru. 
Ak máte od 2 do 99 rokov, chuť zahrať 
si v reklame a zarobiť si, tak neváhajte 
a príďte. Šancu má každý!

www.charliebrown.sk

Máte záujem účinkovať 
v reklame?
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ck one cotton - Calvin Klein Underwear

V predajni                                na 1.poschodí v Galérii MLYNY 

nájdete módu Calvin Klein pre chvíle všedné aj výnimočné! 



11,90 €
LOVELL

VYNIKAJÚCA 

KVALITA ZA 

VYNIKAJÚCU 

CENU! 

Nová značka PUMA
iba v predajni LOVELL
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 spodná bielizeň spodná bielizeň

VYNIKAJÚCA CENA! 

14,50 €  
LOVELL

 spodná bielizeň

 PODPRSENKA, 

KTORÁ VÁM 

NESMIE 

CHÝBAŤ!

Vzduchom plnená 
podprsenka

pre maximálny objem
39,90 €
LOVELL

39,90€
LOVELL

15,50 €
LOVELL

37 €
LOVELL

36 €
LOVELL

36 €
LOVELL

19,90 €
LOVELL

Špeciálna uvádzacia cena
15. marec – 15. apríl 2011



DOMINIKA
HOMOLOVÁ
EXIT MODEL
MANAgEMENT
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Kto vás priviedol k práci 
v modelingu?

K modelingu ma priviedla sestra, ja sama 
som  nikdy  nebola  veľmi  ambiciózna.  Na 
prvý casting som išla ako za trest – v plav-
kách a opätkoch, potom sa mi to však za-
čalo páčiť.

Čo vám práca v modelingu dala?
Mám  šancu  navštíviť  krajiny,  do  ktorých 
by  mi  za  iných  okolností  nenapadlo  ísť, 
a tiež spoznať ľudí rôznych mentalít. Za-
robiť  si  vlastné  peniaze  v  mladom  veku 
a naučiť sa s nimi narábať, naučiť sa zod-
povednosti a poradiť si v každej situácii, 
nech sa deje čokoľvek.

Čo vám naopak vzala?
Nemám pocit, že by mi modeling niečo 
zobral, hoci  je pravda, že som najrad-
šej,  keď  som  doma,  a  vždy  sa  domov 
veľmi teším.

Vo voľnom čase sa venujete prá-
ci so zvieratami. Čo vás viedlo 
k založeniu psieho útulku?
K tejto práci ma priviedla zúfalá situá-
cia na Slovensku, čo sa týka ochrany 
zvierat.  Pes  je  u  nás  považovaný  za 
„vec“,  nie  je  vnímaný  ako  živý,  cítiaci 
tvor. Navštívila som v zime karanténnu 
stanicu, videla psy mrznúť na betóne 
vo  vlastných  výkaloch  a  preplakala 
som  3  dni.  Vtedy  som  si  povedala, 
že urobím všetko preto, aby som tým 
nemým tváram pomohla, a tak vzniklo 
OZ Pes v núdzi.

Zrejme je veľmi náročné viesť 
a financovať takéto zariadenie. 
Sú dnes ľudia naklonení spolu-
pracovať a pomáhať?
Snažíme sa ľuďom čo najviac priblížiť 
problematiku psov na Slovensku, za-
pojiť  ich do záchrany. Tých starších 
už  nezmeníme,  ich  názory  sú  za-
starané,  nádeje  však  vkladáme  do 
mladých, ktorých  je stále viac a sú 
ochotní pomôcť. Marketing a finan-
cie v našom OZ zabezpečuje moja  
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spoločníčka  Romi  Klimeková, 
ktorá  zháňa  sponzorov,  vyba-
vuje kampaň na 2 %, čo  je pre 
OZ  hlavný  zdroj  peňazí.  Potom 
my ostatné môžeme venovať čas 
záchrane,  umiestňovaniu  zvierat 
a samotnej starostlivosti o našich 
štvornohých zverencov.

Ako sa vám darí zvládnuť 
časovo tieto dva odlišné 
svety – modeling a prácu so 
zvieratami?

Všetko sa dá, keď sa chce. Neraz 
som  bola  ešte  ráno  v  inej  krajine 
a  večer  už  pri  psoch,  keď  sa  vra-
ciam domov, v aute vyzujem opätky, 
obujem  gumáky  a  čistím  koterce, 
a chovám psy. Je  to  relax, komuni-
kácia so psami je niekedy ľahšia ako 
s ľuďmi.

Podporuje vás rodina pri oboch 
aktivitách?
Rodina  i moje okolie si už  zvykli,  ve-
dia, že zvieratá sú aj navždy budú sú-
časťou  môjho  života.  Psy,  ktoré  mám 
doma,  mi  opatruje  stará  mama,  keď 
cestujem, takže nie sú nikdy samé.

Kam sa bude v budúcnosti ube-
rať váš pracovný život?  
Som človek, ktorý veľmi neplánuje, skôr 
čaká, že sa veci poriešia nejako samé. 
Zatiaľ  je  to  však  práca  so  zvieratami, 
ktorá ma napĺňa šťastím, a modeling ma 
baví a živí.. Čo časom prinesie život, to sa 
ešte len ukáže.

Aké oblečenie uprednostňujete 
v súkromí?
Mám  rada  nenápadné  farby,  šedú,  čier-
nu...  Najradšej  nosím  legíny,  ktoré  vyze-
rajú super k teniskám, balerínkam, k opät-
kom aj k čižmám nad kolená či členkovým, 
dajú sa super kombinovať, pritom je to veľ-
mi pohodlné. Milujem tiež štýlové čiapky za 
každého počasia.

www.exitmm.sk

Som skôr športový typ, nedám dopustiť ani na 
staré dobré tepláky.

Aké sú vaše odporúčania na túto jar?
Každý by mal nosiť  to, v čom sa cíti dobre, 
najmä  nech  nezabúda,  že  menej  je  nieke-
dy viac. Nie vždy je dobré podliehať móde, 
treba prispôsobiť obliekanie svojej postave 
a štýlu, ktorý sa vám hodí. 

Čo by ste si nikdy neobliekli?
Nič z pravej kožušiny, kvôli čomu umrelo 
čo i len jedno zviera.

Za čo najviac utrácate?
Najviac za naftu a telefón. Veľa najazdím 
a o telefonovaní ani nehovorím, žiaľ, veľa 
vecí  vybavujem  cez  telefón  práve  kvôli 
psom  a  niekedy  je  skutočným  problé-
mom dovolať sa mi.

Čo nesmie chýbať vo vašej kabel-
ke?
Nič  také výnimočné,  všetko potrebné 
nosím v aute.

Aké sú vaše obľúbené značky?
Mám  rada  značky  ako  Zara,  Diesel 
i  rôzne  športové  značky.  Potrpím  si 
však na kvalitnú spodnú bielizeň.

Čo by ste odkázali mladým za-
čínajúcim modelkám?
Mnohé  dievčatá  svet  modelingu 
zmení, ja som však názoru, že člo-
vek by nemal nikdy zabúdať na to, 
odkiaľ  prišiel,  a  modeling  by  mal 
brať  ako  životnú  príležitosť,  ktorú 
nedostane  každý.  Je  to  tiež  len 
práca,  ktorú  musí  niekto  robiť, 
a  tak  je  vždy dobré držať  sa no-
hami na zemi. V živote sú aj  iné 
hodnoty  ako  drahé  kabelky  či 
topánky...



Make your impson ...!

Pripravené na jarný románik?

GOSH uvádza nový trend líčenia 

Spring Romance

Rozlúčte sa s pochmúrnou zimou, tmou a privítajte 

romantickú jar. S kolekciou výrobkov GOSH privítajte 

všetky krásne mesiace sofistikovanými odtieňmi, ktoré 

vás povzbudia a pripravia prežiť najromantickejšie 

obdobie roka. Výrobky jarnej kolekcie GOSH Spring 

Romance si zaručene zamilujete. 

Gosh_Spring_Romanca_PR_zlozka.indd   1 18. 1. 2011   12:05:50



www.goshcosmetics.sk

TVÁR
Natural Touch Cream Blusher
GOSH predstavuje novú, luxusnú lícenku 
s vláčnou krémovou konzistenciou a 
prirodzeným efektom. Ľahká textúra sa 
jednoducho nanáša a nádherne zafarbí 
líčka, takže pôsobia šťavnato, sviežo a 
prirodzene. Vaše líčka sú pripravené na 
ľahké jarné bozky...
Najľahšie si ju nanesiete pomocou prstov alebo aplikátora na 
make-up. Naneste trochu farby na výčnelok líca a rozotrite 
dostratena smerom k vlasovej línii aj smerom dolu. Výhodou 
tejto lícenky je, že ju môžete použiť aj ako krémovú farbu na 
pery pre ich jemný a prirodzený vzhľad. V novom trende sa 
predstavujú dva odtiene lícenky: 003 Fluffy Peach (vláčny 
broskyňový) a 004 Silky Rose (hodvábny ružový). 

Liquid Highlighter
Tento krémový prípravok vám umožní zvýrazniť jednotlivé časti 
tváre. Podporuje schopnosť pleti odrážať svetlo vďaka 
svetlo rozptyľujúcim pigmentom a vytvára krásnu 
jemnú žiarivosť. Pleť hydratuje, pričom nevytvára 
mastný ani kriedový efekt a zvýrazní akýkoľvek tón 
pleti. Naneste si tento perleťový zázrak na lícne 
kosti a pod obočie. Váš vzhľad bude očarujúci. 
GOSH Liquid Highlighter prichádza v jednom 
odtieni: 001 Satin Glow (zamatová perleť). 

OČI
Eye Shadow Palette
Pre zaľúbený pohľad... Príťažlivá limitovaná edícia obľúbenej 
paletky očných tieňov obsahuje 6 nádherných jemných 
odtieňov, ktoré dokonale zapasujú k farebnej škále 
tohtoročnej jari. Krémovo-vláčne odtiene môžete používať 
samostatne alebo miešať v množstve jedinečných 
kombinácií a vytvárať tak rozličné krásne a 
prirodzené líčenia. Limitovaná edícia 
paletky očných tieňov má názov 001 
Nude Passion (odtiene od béžového 
po karamelový). 

Amazing Length`n Build Mascara
Obľúbená maskara s jednoduchou aplikáciou 
vám umožní vyformovať si objem a dĺžku rias 
podľa vašich predstáv. Štruktúrovaná kefka riasy 
oddeľuje a češe, pričom ich rovnomerne pokrýva 
farbou. Čím viac vrstiev maskary si nanesiete, tým 
objemnejšie a dlhšie budú vaše riasy pôsobiť. 
Kombinácia zloženia farby a kefky vytvára 
prirodzený, hladký a vláčny vzhľad rias, ktorý vám 
vydrží niekoľko hodín v bezchybnom stave. 

PERY
Velvet Touch Lipstick
Zamatový rúž s vysokou koncentráciou farebných pigmentov 
pre intenzívny a dlhotrvajúci farebný vzhľad pier. 
Krémový rúž obsahuje nový typ svetlo odrážajúcich 
pigmentov, ktorý dodá perám neodolateľnú farbu. 
Okrem toho obsahuje rastlinné oleje, ktoré pery chránia 
a vyživujú, ako aj vitamín E, ktorý pôsobí proti voľným 
radikálom. Vyskúšajte niektorý z najpopulárnejších, 
prirodzene nežných odtieňov: 122 Nougat (nugátový 
hnedý) alebo 146 Cappuccino (biela káva) a nebráňte 
sa bozkom.

NECHTY
Nail Lacquer
Lak na nechty s príjemnou konzistenciou, ktorá sa 
výborne nanáša, rýchlo schne a má úžasnú intenzitu 
farieb. Túto jar váš jemný vzhľad zdokonalia odtiene 
595 Miss Sweety (telový ružový) a 596 Miss Mole 

(biela káva). 

Gosh_Spring_Romanca_PR_zlozka.indd   2 18. 1. 2011   12:08:13
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Všetky dievčatká vyrastali s vierou v Popoluškin mýtus, že 
topánky môžu zmeniť ich život, pretože v každej žene je 

vedomá alebo podvedomá túžba po romantike.
Jarná topánka preto musí podnecovať túžbu úchvatným 

tvarom opätku a zmyselnou klenbou. K fatálnej príťaž-
livosti môže prispieť rozmarná mašlička, dekoratívne 

korálky, kvetinový motív alebo kúzelná výšivka. Oči sú 
možno okná do duše, ale topánky sú bránou k psy-

chike. I keď je predstava pohodlných topánok prí-
jemná, žena srdcom volí sexy topánky.

Solídne topánky vzbudzujú úctu, ale vysoké opät-
ky vždy prebúdzajú obdiv.

Všetky dievčatká vyrastali s vierou v Popoluškin mýtus, že 
topánky môžu zmeniť ich život, pretože v každej žene je 

Topánky

Predajňa DEICHMANN
sa nachádza na 1. poschodí 

Galérie MLYNY.
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  topánky Fashion

Topánky trendy
TopánkyTopánky trendy
Topánky

19,90 €
DEICHMANN

Červené 
semišové lodičky 

22,90 €
DEICHMANN

Hnedé textilné 
lodičky s mašľou

19,90 €
DEICHMANN

Béžové koženkové 
lodičky so sponou

19,90 €
DEICHMANN 24,90 €

DEICHMANN

Plátené šnurovacie 
čižmičky

Hnedé lodičky nad členok 
s remienkami

24,90 €
DEICHMANN

Sivé textilné lodičky 
s plným opätkom



Čo nové prináša sezóna jar 2011?
Dekoratívna značka GOSH prináša opäť lákavé 
novinky, aby oslovila nové zákazníčky. Svetoví 
vizážisti hlásajú – nezabúdajte na dokonalý ma-
ke-up, zdravú pleť a výrazné upravené obočie. 
GOSH uvádza na trh zvýrazňujúci gél na obočie 
s transparentnou textúrou, GOSH Eyebrow gel, 
ktorý uhladí  aj „neposlušné“ obočie. 
Druhá novinka slúži na zvýraznenie svetlého 
nevýrazného obočia a dofarbuje chĺpky na po-
žadovaný odtieň. Vyskúšajte GOSH Eyebrow 
Kit, balenie s praktickým aplikátorom a zrka-
dielkom. Paletka troch hnedočiernych farieb 
na obočie obsahuje aj fixačný gél, ktorý uhladí 
a zvýrazní obočie. Paletka je určená aj pre tie 
zákazníčky, ktorým jednoduchý popis pomô-
že krok za krokom dosiahnuť dokonalé obo-
čie bez pomoci profesionálnych kozmetičiek. 

Aké sú nové trendy líčenia?
Make-up hrá veľmi dôležitú úlohu, pokiaľ 
ide o krásnu a upravenú pleť. Každú sezónu 
módni návrhári a štylisti diktujú nové trendy. 
Nájsť ten najvhodnejší typ podkladového 
make-upu pre svoju pleť  a ročné obdobie 
nie je vôbec jednoduché. Nový make-up 
GOSH Natural Touch Foundation je vhod-
ný na všetky typ pleti. Má ľahkú vláčnu tex-
túru pre vytvorenie jednotnej a dokonalej 
pleti. Make-up je takmer neviditeľný, ale 
zabezpečuje pleti všetko to, čo od ma-
ke-upu očakávame: prirodzený a bez-
chybný vzhľad. Obsahuje výživné zložky: 
organický olej zo sladkých mandlí, skva-
lán, kyselinu hyalurónovú, aminokyseli-
ny, vitamíny A a E. Minerálne pigmen-
ty prispievajú k prirodzenému efektu, 
ochranný faktor SPF 8 pleť chráni pred 
slnečným žiarením. GOSH Natural 
Touch Foundation prichádza v 10 pri-
rodzených odtieňoch
V sezóne jar 2011 očný make-up nie 
je vôbec farebný. Prevládajú jemné 
pastelové a prirodzené farby, ktoré sú 
ideálne na denné skrášlenie každej 
dámy.  
Svetlé odtiene vanilkovej, púdrovej ru-
žovej alebo teplé farby bielej kávy, ka-
ramelovej, škoricovej, vám pomôžu 
vytvoriť prirodzene zdravý a rozkošný 
vzhľad. Make-up je vhodné zladiť s 
oblečením, príležitosťou či vekom. 

Aké farby v líčení budú in?
Dekoratívna kozmetika GOSH bude 
tohtoročnej jari diktovať jemnejšie 
tóny líčenia. Všetko bude ľahké, jem-
né, vláčne, nadýchané a prirodzene 
krásne ako lupene ruží. Púdrová ružová 
a nugátová hnedá  budú kraľovať ostat-
ným farbám. Prirodzené, jednoduché 
a skoro nahé líčenie uvíta každá dáma 
najmä po mesiacoch výraznejšieho ma-
ke-upu v zimnom období. 

Je trendom použitie rúžu 
alebo lesku?
Rúž alebo lesk? Otázka jednoduchá, ale 
zároveň zložitá a jednoznačne sa nedá 
odpovedať.  
Pery zaručene upútajú pozornosť, preto 
sa mnohé z nás snažia, aby boli čo najviac 
sexy. Napokon, naši obdivovatelia naše pery 
milujú, takže je dobré poznať každý trik, kto-
rý ich spraví výraznejšími a zmyslenejšími. 
Nezabúdajme však, že aj tie najobyčajnejšie 
pery sa môžu s malou pomocou stať tou naj-
zvodnejšou časťou tváre.
Niektoré dámy preferujú rúže a nechcú sa ich 
vzdať. Páči sa im konzistencia, trvácnosť a sý-
tosť. Rady však experimentujú s farbami a od-
tieň si prispôsobujú módnym trendom. 
Vybrať si môžete z matných odtieňov GOSH 
Velvet Touch lipstick, ktoré môžete doplniť 
leskom na pery GOSH Lip gloss, alebo už pria-
mo z takých, ktoré túto zložku obsahujú, GOSH 
Intense lip color, ktorý perám dodá výraznú kré-
movú farbu, výživu a lesk v jednom.

Aké sú novinky v starostlivosti o pleť?
Každé ročné obdobie nám prináša novinky aj v sta-
rostlivosti o pleť. Pretože len zdravá pleť môže pôso-
biť pekne aj navonok. V tomto období potrebuje hlav-
ne dobiť energiou a vitamínmi, čo sme v zime stratili. 
Takisto ju musíme dobiť energiou a doplniť vitamíny, 
pretože v zimnom období je pleť vo vypätí a dehydro-
vaná z drastických klimatických prechodov. 
Teraz je to správne obdobie na používanie denného 
krému GOSH Good Morning a nočného krému na pleť 
GOSH Good Night. Očné okolie ošetríme pomocou 
očného krému na kruhy pod očami GOSH Four Your 
Eyes Only alebo pomocou očného krému, ktorý nám 
zmierni vrásky pod očami GOSH Good Bye Wrinkles 
Eye Cream.
Nezabúdajte, že musíte používať produkty s ochranným 
faktorom, pretože slnko je čoraz agresívnejšie.
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Jarné trendy 

líc
en

ia

Na otázky odpovedala 
spoločnosť FANN 

parfumérie

Ako ošetriť pleť po dlhej zime?
Domáca starostlivosť o pleť je veľmi dôležitá. Pre vašu pleť je 
nepostačujúce zveriť sa do rúk profesionálnej vizážistky alebo 
kozmetičky jeden krát do mesiaca. 
Pravidelná starostlivosť o pleť obnáša ranné a večerné odlí-
čenie pleti odličovacím mliekom GOSH Make a Clean Start 
Cleansing Milk, pomocou ktorého sa zbavíte výlučkov z pleti 
a celodenného make-upu. Zvyšky nečistôt z pleti dočistíte 
pleťovým tonikom na normálnu a suchu pleť GOSH Skin 
Tonic Normal to Mixed skin alebo pleťovým tonikom na cit-
livú pleť GOSH  Skin Tonic Dry and Sensitive Skin. Celý 
ošetrujúci proces zavŕšime kvalitným hydratačným pleťo-
vým krémom GOSH Good Day Moisture.
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BizutériaBizutériaBizutéria
Veľké kruhové 

náušnice 
s kvetinovým 

motívom

3,95 €
Bižutéria SIX

9,95 €
Bižutéria SIX

Ružový textilný 
náhrdelník 
s kvetom

4,95 €
Bižutéria SIX

Veľké kruhové 
kovové náušnice

3,95 €
Bižutéria SIX

Náušnice 
ružový kvet 
so štrasovým 
kamienkom

4,95 €
Bižutéria SIX

Prsteň s bielou 
krajkou

Náušnice s kvetinovou 
potlačou

4,95 €
Bižutéria SIX

Predajňa SIX sa 
nachádza na 1.poschodí 
Galérie MLYNY.
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Mnohé z nás už ani nevedia, že mat-
kou a stvoriteľkou dnes takej populárnej bi-

žutérie bola božská a nadčasová Coco Chanel. 
Obdarila nás možnosťou skrášľovať sa umeleckým 

skvostom za prijateľné ceny. Coco by sa v hrobe ob-
racala, keby sme túto možnosť nevyužívali, takže čo 
nám táto jar prináša? 
Príroda je stálou inšpiráciou a kvet hlavným motívom 
prichádzajúcej kolekcie. Smotanová, staroružová 
a zlatá svojou sviežou, ale i noblesnou kombiná-

ciou budú stálicami tejto jari. Bižutérne skvosty 
s kvetinovým motívom budú ladiť v doko-

nalom súzvuku s ľahkou bavlnou, 
skromným ľanom i luxusným 

hodvábom.

FASHION
ŠPERKY
2011
JARNÁ
SEZÓNA 
2011
FASHION
ŠPERKY
2011
JARNÁ
SEZÓNA 
2011
JAR
2011
JAR
2011
11

Šperky



Ošetrenia multifunkčnou 
hydrokapsulou

Dermalife Spa Oceana 3G je viac-
funkčná kapsula, ktorá v sebe spája 
úlohy typické pre saunu s infra svetlom 
parnej sauny a súčasne ponúka ďalšie 
služby ako coloroterapia, musikote-
rapia, aromaterapia, vibračná masáž, 
VICHY sprcha, škótske streky a tak-
tiež vodnú hmlu s vitamínovými prísa-
dami a celý rozsah vodných masáží.

Dermalife Spa Oceana 3G je vyba-
vený 240-litrovou terapeutickou va-
ňou s hydromasážou. Štyri nainšta-
lované programy riadia 8 zadných 
a 8 bočných podvodných masáž-
nych trysiek.
Vodný systém najvyššej triedy mo-
delu Dermalife Spa Oceana 3G po-
skytuje unikátne možnosti využitia 
vody. Kapsula ponúka 10 sprcho-
vých hlavíc, ktoré sa nachádzajú 
nad telom. Je vybavená termosta-
tickým mixérom, ktorý zabezpeču-
je stálu teplotu vody. Spa Oceana 
udržuje rovnakú účinnosť od za-
čiatku do konca na nezmenenej 
úrovni.
Tým, v čom vyniká kapsula 
Dermalife, je veľmi široké ležadlo, 
dostupné pre klienta z dvoch 
strán, čo zabezpečuje klientovi 
počas úkonov úplnú slobodu. 
Ďalším pozitívom je veľmi poho-
dlná a veľká terapeutická vaňa, 
ktorá poskytuje klientovi plný 
komfort aj v prípade osôb s nad-
mernou veľkosťou.
Zárukou špičkovej kvality a do-
konalosti týchto zariadení je 
využitie skúsenosti lídra na 
trhu Spa - americkej firmy 
SYBARITIC, ktorá je svetovým 
priekopníkom v technológii 
kapsúl Spa. Spolu s modelmi 
zo série Dermalife predstavujú 
neporovnateľné vzory v tomto 
segmente.
V kapsule si môžeme zvoliť 
jednu z 10 ponúk, ktoré sú 
v programe: zníženie hmot-
nosti, detoxikácia, odbú-
ravanie stresu, aquatica, 
zníženie bolesti, redukcia 
celulitídy, escape, sen 
a meditácia, obklady, 

vodná terapia.
Neváhajte a príďte si vyskúšať to pravé 
DaySpa v Nitre už za 15 € za ošetrenie. 
Viac informácií na www.dermacenter.sk/nitra 
alebo priamo na recepcii DERMACENTER v Galérii MLYNY.

DERMACENTER Nitra, Galéria MLYNY, 1. poschodie, 
otvorené PO - NE 9.00 – 21.00, tel.: +421 948 975 599, 
e-mail: nitra@dermacenter.sk
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 Dermalife Spa Oceana 3G 
 ponúka nasledujúce funkcie:

• infra sauna
• parná sauna
• regulovaná vibračná masáž
• svetloterapia LED 6 farieb 
 (pre vaňu a poklop)
• aromaterapia (automatická)
• systém rozprašovania minerálov 
 a vitamínov, tzv. tropický dážď 
 - 2 rozprašovacie trysky
• Vichy sprcha, škótske streky - 10 trysiek
• 2 trysky na masáž chodidiel
• ručná sprcha - dva pracovné režimy
• liečebná vaňa na hydromasáž
• vánok na tvár, sklenený poklop
• ovládací panel, farebná obrazovka LCD
• súbor 10 pripravených 
  programov pre produktory a slúchadlá
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 ponúka nasledujúce funkcie:

• systém rozprašovania minerálov 

• Vichy sprcha, škótske streky - 10 trysiek



DC Hair Removal
IPL epilácia pracuje na princípe selektívnej 
fototermolýzy – produkuje sa svetelné žiarenie 
nekoherentnej vlnovej dĺžky, citlivé na farbivo vla-
sového chĺpku – melanín. Svetelný lúč prenikne 
ku korienku chĺpku (folikulu), reaguje s jeho far-
bivom a zmenou svetelného žiarenia na tepelnú 
energiu dochádza k zahriatiu vlasového korienka 
na extrémne vysokú teplotu a jeho definitívnemu 
zničeniu.

koniec holiacim strojcekom
Keďže vlasy aj chĺpky v priebehu svojho života pre-
chádzajú určitými rastovými cyklami, pre úspešný 
výsledok epilácie je potrebné zasiahnuť vlas v jeho 
aktívnej rastovej fáze (anagéne), keď obsahuje naj-
viac farbiva. Počet – percento - korienkov (folikulov) 
v aktívnej fáze je rôzny na jednotlivých častiach tela 
a do určitej miery individuálny. Ostatné korienky 
na danej časti tela sú v pokojovej fáze (telogéne). 
Korienky v pokojovej fáze sa skôr či neskôr prebu-
dia a začnú z nich rásť chlpy. Preto sú medzi jednot-
livými epiláciami nutné dostatočne dlhé pauzy, pria-
mo závislé od dĺžky pokojovej fázy na danej časti 
tela, aby sa maximálne množstvo chĺpkov dostalo 
do aktívnej fázy, stmavlo a mohlo byť zničené IPL 
svetelným lúčom. Vo všeobecnosti je najvhodnejší 
čas na opakovanie zákroku doba, keď chlpy začí-
najú zase rásť. Táto fáza rastu korienkov (spiacich 
v čase predchádzajúcej epilácie) nastáva 3 – 8 
týždňov po predchádzajúcom zákroku.
Na epiláciu laserom je vhodná neopálená po-
kožka. Časti tela, ktoré môžu byť vystavené 
priamemu či nepriamemu slnečnému žiareniu, 
je vhodné chrániť krémom s vyšším ochranným 
faktorom (50). Chĺpky nesmú byť epilované 
strojčekom ani akoukoľvek inou metódou, ktorá 
chĺpky vytrháva (minimálne 6 týždňov pred zá-
krokom). Chĺpky môžu byť holené žiletkou ale-
bo zastrihávané nožničkami.
V priemere je epiláciu potrebné zopakovať 3 
– 5-krát, v 3 – 8-týždňových intervaloch. Aké-
koľvek informácie o výsledkoch trvalej epilácie 
po jednom alebo dvoch zákrokoch nemôžu 
byť pravdivé ani objektívne. V nízkom per-
cente prípadov, v závislosti od individuálnych 
vlastností pokožky a ochlpenia môže byť po-
čet potrebných opakovaní epilácie nižší ale-
bo vyšší, ako je priemer. Vo väčšine prípadov 
je epilácia laserom sprevádzaná miernou re-
akciou pokožky po zákroku. Mierne podráž-
denie pokožky môže pretrvávať niekoľko 
hodín alebo až niekoľko dní. Po zákroku sa 
neodporúča opaľovanie minimálne po dobu 
2 – 3 týždňov. Dôležité je tiež požívať krém 
s vysokým ochranným faktorom na epilova-
né časti tela.
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DERMACENTER Nitra 
Galéria MLYNY 
1. poschodie, 
otvorené PO-NE 9.00 – 21.00, 
tel.: +421 948 975 599, 
e-mail: nitra@dermacenter.sk

     



Kabelky
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Kabelky

Strieborno-čierna
 kabelka Gilda 

Tonelli s čiernymi 
lakovanými 

uškami

Strieborno-
biela imitácia

hadej kože, 
Gilda Tonelli

219 €
BAGGER

Kabelka Gilda 
Tonelli s potlačou 

zlatých kvetov 
a sivými uškami

239 €
BAGGER

Kabelka Gilda Tonelli 
s červeno-bielou potlačou

199 €
BAGGER

Kabelka 
Gilda 

Tonelli 
s čierno-bielou

 potlačou

199 €
BAGGER

219 €
BAGGER

189 €
BAGGER

Kabelka Di 
Gregorio 

s potlačou 
strieborných 

kvetov
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M A D E  I N  I T A L Y

NOVÁ  KOLEKCIAJAR - LETO 2011

UŽ ČOSKORO...VÁ  KOLEKCIAAR - LETO 
AR - LETO2011

UŽUŽ SKORO.................................

inzercia.indd   1 7. 2. 2011   17:37:33

Predajňu BAGGER nájdete na prízemí 
obchodnej Galérie MLYNY v Nitre.
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Čo nové prináša sezóna jar 2011 
do vlasovej úpravy a tvorby?

Veľmi sa tešíme na jarno-letnú kolekciu nových 
trendov od Schwarzkopf Professional Essential 
Looks, ktorá prináša vždy niečo nové. Ako 
každý rok, aj teraz bude obsahovať elegantné 
účesy, moderné mestské účesy i extravagant-
né štýly plné divokých farebných kombinácií 
a strihov. Čo je dôležité, každá kolekcia vy-
tvorená poprednými svetovými kaderníkmi 
vždy nadväzuje na najnovšie trendy v móde 
a kultúre vôbec.

Aké sú nové trendy účesov?

Táto sezóna bude v znamení lesku. 
Dlhé, hladké vysoko lesklé vlasy alebo 
bohaté lesklé vlny. To je to, čo bude 
dominovať. Každá žena by si mala do 
kabelky okrem lesku na pery pridať aj 
nejaký produkt na lesk vlasov. Ďalším 
trendom sú rafinované strihy umož-
ňujúce viacero spôsobov úpravy. 
Cez deň tak môžete sedieť v práci 
s jednoduchým, decentným úče-
som a večer vyraziť na rockový 
koncert s divokou hrivou, ako sa 
patrí.

Aké farby budú in?

Ťažká otázka - možností je totiž 
neúrekom. Kedže každému sved-

čí niečo iné, neexistuje žiadna uni-
verzálna odpoveď. Na jar sa všetko 

prebúdza, a aj farba vlasov by mala 
trochu „ožiť“. Nie je však potrebné 

ísť do nejakých radikálnych odtieňov 
a zmien. Úplne postačí aplikácia de-

mipermanentnej farby, ktorá dodá farbe 
živosť a lesk. Výsledok je ohromujúci.

Aké novinky prináša z oblasti 
vlasovej kozmetiky spoločnosť 

Schwarzkopf Professional?

Absolútnou novinkou je nový rad farieb, sta-
rostlivosti a stylingu ESSENSITY. Táto značka 

prináša produkty obsahujúce vysoký podiel naj-
čistejších organických výťažkov (napr. Aloe vera, 

olej z hroznových jadierok či výťažky z plodov goji 
alebo acai), no zároveň poskytuje 100 % výkon. 

Výrobky ESSENSITY sú určené všetkým, no oslo-
via hlavne zákazníkov, ktorí vyznávajú zdravý životný 

štýl, pretože produkty neobsahujú umelé parfumácie 
a farbivá, silikóny, parabény a ďalšie syntetické látky.

Je trendom použitie melíru?

Používanie melíru je určite veľmi populárne a ne-
predpokladám, že by sa tento trend v najbližšej 
dobe zmenil. Je dobré podotknúť, že odkedy sa 
používa na melír rad BlondMe, ide o spojenie úče-
lu so starostlivosťou o vlasy.
V prípade farieb, ktoré sú teraz v móde, ide hlavne 
o biely blond, jahodový alebo karamelový, treba 
však dodať, že každému človeku sa hodí niečo 
iné, takže kombinácia farby melíru sa musí vybrať 
podľa osobnosti človeka.

JARNÉ 
VLASOVÉ 
TRENDY
FARBY 
KTORÉ 
SÚ IN
SEZÓNA 
2011
JARNÉ 
VLASOVÉ 
TRENDY
FARBY 
KTORÉ 
SÚ IN
SEZÓNA 
2011



Na otázky odpovedal team kaderníctva 
Schwarzkopf, ktorý sa postará o vaše 
vlasy, nechty a pleť. Teší sa na vás na 

prízemí Galérie MLYNY.
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Velká jarná
   FASHION   
SHOW

Velká jarná fashion show
Pozývame Vás na 

13. marca 2011
1. prehliadka od 15.00 hod.
2. prehliadka od 17.00 hod.

Nové jarné kolekcie renomovaných značiek

MARKS&SPENCER, 
LINDEX, CHANTALL, 
PROMOD, GAUDÍ, 
HUMANIC, LOVELL, 
BEPON, NEW YORKER, 
KENVELO, OFFICE 
SHOES a MANIA.
Kolotoč ukážok jarných 
trendov a poradenstva v oblasti 
vizáže, ako i vlasová 
a vizážistická show kaderníctva 
SCHWARZKOPF.

Krásne telo a dokonalú 
pleť Vám zabezpečí
kozmetické centrum 
DERMACENTER.

Ukážka latinsko-amerických 
tancov KLUBU 
TANEČNÉHO 
ŠPORTU LÚČE.

Exkluzívnym hudobným 
hosťom bude 
ROBO OPATOVSKÝ.

ČAKÁ VÁS 
DEŇ PLNÝ 
MÓDY, 
KRÁSY 
A ZÁBAVY

CASTING pre modelingo-
vú agentúru EXIT MODEL 
MANAGEMENT 

Prestížna 
modelingová 
agentúra 

Exit Model Management 
usporiada v Galérii MLYNY 
dňa 13. marca 2011 v čase 
14.00 -16.00 hod. casting 
pre modelky. Neváhaj a príď si 
overiť svoje šance v profesio-
nálnom modelingu!

Podmienky: 12 - 18 rokov, 
výška 170 - 180 cm

www.exitmm.sk

Máte záujem účinkovať 
v reklame?

Najväčšia 
castingová 
agentúra 
CHARLIE BROWN 

vám tento sen môže splniť. Stačí 
prísť na casting, ktorý sa bude konať 
v Galérii MLYNY dňa 13. marca 2011 
v čase 14.00  – 16.00 hod.
Hľadáme rôzne typy ľudí rôzneho veku 
i  výzoru. Ak máte od 2 do 99 rokov, 
chuť zahrať si v reklame a zarobiť si, tak 
neváhajte a príďte. Šancu má každý!

www.charliebrown.sk

NEW YORK
PARIS

MILANO
NITRA

LONDON

TOKYO
2011


	mlyny_web_1_2011x 1
	mlyny_web_1_2011x 2
	mlyny_web_1_2011x 3
	mlyny_web_1_2011x 4
	mlyny_web_1_2011x 5
	mlyny_web_1_2011x 6
	mlyny_web_1_2011x 7
	mlyny_web_1_2011x 8
	mlyny_web_1_2011x 9
	mlyny_web_1_2011x 10
	mlyny_web_1_2011x 11
	mlyny_web_1_2011x 12
	mlyny_web_1_2011x 13
	mlyny_web_1_2011x 14
	mlyny_web_1_2011x 15
	mlyny_web_1_2011x 16
	mlyny_web_1_2011x 17
	mlyny_web_1_2011x 18
	mlyny_web_1_2011x 19
	mlyny_web_1_2011x 20
	mlyny_web_1_2011x 21
	mlyny_web_1_2011x 22
	mlyny_web_1_2011x 23
	mlyny_web_1_2011x 24
	mlyny_web_1_2011x 25
	mlyny_web_1_2011x 26
	mlyny_web_1_2011x 27
	mlyny_web_1_2011x 28



