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Že budete natešené a veselé.

Že SA BudeTe KŕMIť OVOCíM A ZeLeNINOu.

Začnete sa obliekať farebne a vyZývavo.

PO MeSIACOCh STRáVeNýCh V ZIMNýCh SNehuLIACh 

VYRAZíTe VO VYSOKáNSKYCh LOdIČKáCh.

všade naokolo budete metať nádherné úsmevy.

STReTNeTe TOhO PRAVéhO, AK NIe hNeď, 

TAK dO LeTA uRČITe.

a práve s ním budete obdivovať prvé hlávky 

sneŽienok....

Čo všETko 
sa oD vás 
na jaR Čaká?

nevšímajte si, čo sa píše!

ROBTe TO, ČO ChCeTe!

obliekajte sa, ako chcete!

STReTáVAJTe SA, S KýM ChCeTe!

jedZte, čo vám chutí!

TeŠTe SA, KedY uZNáTe ZA VhOdNé 

A Keď TReBA, POPLAČTe SI!

berte kaŽdý okamih taký, aký je!

BuďTe ŠťASTNé A SPOKOJNé TýM SPôSOBOM, 

KTORý VáM VYhOVuJe!

do vZťahu sa hrňte, len ak bude stáť Za to, 

inak sa na to vykašlite!

kRásnu jaR !

moja jaRná 
RaDa zniE:

 Mgr. art. Andrea Marešová
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www.marks-and-spencer.sk

Objavte 
jar 

v našich
predajniach. 
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 Farebné  
 plátené  

 nohavice 
A je tu jar. Vyberte 
si trendové jarné 

nohavice, bez 
ktorých sa túto 

sezónu nezaobídete. 
A nezabudnite si ich 
vyhrnúť! V ponuke 
v rôznych farbách. 

(T54/6768) 
€35,99

www.marks-and-spencer.sk

č.2
 Jarný 
 plášť  

Praktický a elegantný 
plášť, v ktorom 
budete vyzerať 

štýlovo!
(T49/3270)
€54,99

 Sveter na 
 gombíky 

Štýlový sveter s farebnými 
prúžkami sa ideálne hodí  
do práce, spoločnosti aj  

do prírody.
(T38/2792)
€35,99

 Prúžkované 
 tričko 

Moderné tričko s vreckom 
sa hodí ku všetkému a vy 

budete vždy šik!
(T41/2700D)

€21,99

5č.

6
č.

 Zavinovacie 
 šaty 

Tieto šaty s úžasnou potlačou musíte 
mať. Doplňte ich sakom, šperkami, 
trendovými topánkami na podpätku 

a skvelý outfit je na svete.
(T42/0412)
€47,99

 Top  
 s potlačou 

Vyberte si zo širokej ponuky 
topov a dodajte svojmu 

štýlu ešte viac ženskosti.  
V ponuke  v rôznych farbách.

(T41/2690C)

€16,99

 Pánsky sveter do véčka  
Kvalitný pánsky sveter na akúkoľvek príležitosť.  

V ponuke v rôznych farbách.
(T30/7615B)  €19,99

1
č.

3č.

4č.

7č.

Ponuka produktov platí do vypredania zásob. Viac informácií nájdete priamo v predajni na prízemí a na 1. poschodí Galérie MLYNY Nitra.
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holly & whyte je jeden z najživších nových módnych štýlov 

v Lindexe pre túto jar. Kolekcia bude predstavená koncom marca 

a možno ju najlepšie opísať ako kolekciu životného štýlu. Čo 

charakterizuje kolekciu tejto jari holly & whyte je krásny pocit 

modernej konvenčnosti s trochu bláznivým twistom. Inšpirácia 

je prevzatá od športového, uvoľneného štýlu na Long Island, 

The hamptons alebo podobných miest v Škandinávii, navyše 

s pôvabom Riviéry. holly & whyte spája nadčasovú módnu 

klasiku s očarujúcim twistom. Kolekcia je dobre poskladaná 

a je jednoduché vytvoriť si vlastný osobitý štýl napriek veľké-

mu výberu odevov a štýlov. 

"náš tím návrhárov a nákupcov našiel dokonalú 

kombináciu krásnej klasiky a pravého módneho citu 

pre túto jar. navyše, pridali sme radosť a pôvab, čo 

robí kolekciu vhodnou na kaŽdodenné nosenie aj na 

party stretnutia", hovorí Lea Rytz Goldman, riaditeľka pre 

dizajn a nákup v Lindexe.

Zaiste, kolekcia tejto jari holly & whyte berie inšpiráciu z ta-

kých športov, ako je jachting, golf a tenis s jej hlavnými časťa-

mi odevu, ako sú klubové saká, košele Oxford, nohavice chino 

a vrkočové pletené svetle; avšak jednou dôležitou zložkou je 

pridaný malý twist s flitrami, zlatými gombíkmi a nečakanými 

farebnými kombináciami. Klasické farby sú kombinované so 

žiarivými farbami jari, ako je oranžová a trávovo zelená, a vzo-

ry zahŕňajú pruhy, kocky a malé bodky. Všetky druhy oblečenia 

majú premyslené detaily, dokonca aj na vnútornej strane ode-

vov, aby Vám dali “niečo extra”. Vzhľad je doplnený príslušen-

stvom, ako sú plátenné vrecká a sandále a bižutéria, ktorá po-

môže vytvoriť inšpiratívny štýl, ktorý posilňuje cit pre módu.

"som inšpirovaná klasickými kráskami, ako sú Gra-

ce kelly a Ženy kennedyovcov, s prvkami eleGancie 

st. tropeZ. kolekcia sa môŽe nosiť ceZ deň aj v noci. 

odevy sú určené stať sa obľúbenými pre šatníky a ak 

si to Želáte, môŽu sa pridať do novej nečakanej 

kombinácie,” hovorí Camilla Schmidt, návrhárka holly & whyte 

v Lindex.

PôVAB 
RIVIÉRY

Kolekcia holly & Whyte bude predstavená vo všetkých obchodoch 
Lindexu 21. marca a online na www.lindex.com/sk/
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O móde a nákupoch sme sa rozprávali s pánom 
bélom bugárom, predsedom strany Most-híd 
a s pánom lászló solymosom, poslancom Národnej 
rady a šéfom volebnej kampane.

pri vašej profesii sa kladie veľký dôraz na vzhľad, ktorý by mal 

byť nielen elegantný, ale i triezvo striedmy. kto vám radí pri 

výbere formálneho oblečenia?

bb: už viac ako dvadsať rokov mi radí moja manželka. Niekedy sa 

poradím aj s kolegyňami.

sl: Radím sa s manželkou. Máme približne rovnaký vkus, takže v tomto 

smere nedochádza k žiadnym nezhodám.

pri akých príležitostiach sa riadite pri výbere oblečenia protokolom?

bb: Pri oficiálnych a slávnostných príležitostiach, lebo si myslím, že tak 

je slušné. Oblečením podľa mňa vyjadrujete úctu ľuďom, s ktorými sa 

stretávate.

sl: Snažím sa byť vhodne oblečený pri každej príležitosti. Je to asi veľ-

mi nepríjemné, keď zo spoločnosti vytŕčate nevhodným oblečením. 

ešte sa mi to nestalo a dúfam, že sa to ani nestane.

kde nakupujete obleky a kto vám pri nákupe pomáha?

bb: Nakupujem u tých istých predajcov tu na Slovensku. Radí mi, ako 

som už povedal, moja manželka, ale rád si vypočujem aj rady predava-

čiek v obchode. u mňa oblek, okrem toho že mi musí sadnúť, musí byť 

aj pohodlný a z látky, ktorá sa nekrčí.

PánI, ktoRí 
mAjú štýl

sl: Nie som konfekčný typ. Na druhej strane mám rád obleky, ktoré 

sadnú. Preto si ich väčšinou dávam šiť v jednom zo salónov v Bratislave.

akú farbu obleku, košele a kravaty preferujete?  

bb: Ja som klasik – v zime tmavšie, v lete bledšie obleky. A k tomu 

samozrejme biele a bledé košele. V poslednom čase nosím aj trošku 

výraznejšie kravaty.

sl: Mám obleky v šedej, modrej, ale aj hnedej farbe. K nim sa snažím 

doladiť vždy vhodné košele a kravaty. Kravaty nenosím vždy.

aké oblečenie uprednostňujete vo voľnom čase?

bb: Pohodlné, športové, keď treba tak pracovné. Riadim sa len poho-

dlnosťou a praktickosťou.

sl: Praktické, ale aj tu sa snažím držať aktuálnych trendov. Možno 

menej ako pri formálnom, ale vyťahané tepláky nie sú môj štýl.

ktoré značky vo voľnočasovom oblečení nakupujete najčastejšie?

bb: Nemám vyhranený vzťah k žiadnej značke. Nosím, čo sa mi páči.

sl: Jednoznačne ADIDAS a REPLAY.

nájdu si aj tak pracovne vyťažení muži ako vy čas na nákupy? 

sú pre vás nákupy utrpením?

bb: už som viackrát hovoril o tom, že muž, ktorý má doma 2 dámy 

(manželku a dcérku) sa nevyhne nákupom. Ja s tým ale nemám 

zásadný problém. Veľmi rád s nimi absolvujem nákupy, aj to je čas, 

keď môžeme byť spolu.

sl: Nákupy moc nemusím. Priznávam, sú pre mňa utrpením. Ale moja 

manželka, tak, ako všetko v našej domácnosti, ich zvláda s prehľadom.

čo by ste s prichádzajúcou jarou odkázali našim čitateľom? 

bb: Jar je pozitívne ročné obdobie, ja ho mám veľmi rád. Želám čita-

teľom Vášho magazínu veľa pozitívnych zážitkov. A vzhľadom k tomu, 

že tu máme voľby, tak aj správne rozhodnutia 10. marca.

sl: Aby neverili, že svet je čierny alebo biely, aby nenaleteli populistic-

kým výkrikom. A aby verili zodpovednosti. 

ďakujeme za rozhovor.



PánI, ktoRí 
mAjú štýl

Najrýchlejšia kopačka 
teraz už aj s mozgom

Dokáž svoju rýchlosť
Zabojuj na ihrisku a meraj svoju rýchlost.
Potom zdielaj svoj status on –line a porovnávaj sa s ostatnými.
Myslíš, že si rýchly? Nezanechaj pochybnosti s novými adizero F50, 
ktoré sú teraz s miCoach ešte silnejšie.

adidas.com/footbal

,
,

+H08487_FO_adizero_f50_miCoach_SS12_adizero_f50_miCoach_200x280.indd   1 7.2.2012   12:21
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all amERican

MódA "PRePPY" SA ZAČALA OBJAVOVAť uŽ V ROKu 1950. POSTuPOM ČASu SA Z MódNehO uNIVeRZITNéhO ŠTýLu OBLIeKANIA 

STAL AJ ŽIVOTNý ŠTýL, AŽ VZNIKLA CeLá SuBKuLTúRA. PRePPY ŽIVOTNý ŠTýL SI OBľúBIL NAPRíKLAd GeORGe W. BuSh, 

JOhN F. KeNNedY JR. I SúČASNý AMeRICKý PReZIdeNT BARACK OBAMA. BYť "PRePPY" ZNAMeNá dBAť NA SVOJ VZhľAd. 

I Keď SA MôŽe ZdAť, Že TeNTO ŠTýL Je KONZeRVATíVNY, Ide PRedOVŠeTKýM O KLASIKu, KTORá VŠAK NIKdY NeVYJde Z MódY.

PREPPy
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Zimná sezóna nám síce ešte neskončila, ale už nastal ten správny 

čas vyhliadnuť si niekoľko krásnych kúskov, s ktorými privítame 

prvý jarný deň. Značka Gant prináša novú dámsku a pánsku 

kolekciu s nádychom starého sveta, pôvabu cestovania, dobro-

družnej plavby, ale aj kúzla všedných dní. Nová kolekcia jar/

leto 2012 predstavuje časom preverené strihy a kombinácie 

v štýle “preppy“, ktoré nikdy nevyjdú z módy. Nechýba detail-

né spracovanie, kvalitné materiály a úžasná paleta farieb, tak 

ako ste u značky Gant zvyknutí. Kolekcia je aj v tejto sezóne 

rozdelená do troch rôznych tém, ktoré sa vám postupne počas 

tejto jari a leta predstavia. Ako prví vás zoznámime s kolekciou 

nazvanou "all american prep", ktorá dorazí do obchodov už 

koncom januára. 

Značka Gant je synonymom "preppy" štýlu. Teda čistého a uhla- 

deného vzhľadu typického pre študentov prestížnych americ-

kých univerzít, ktorý sa neskôr stal aj životným štýlom typickým 

pre východné pobrežie Spojených štátov. Medzi ikonické preppy 

kúsky sa zaraďujú priliehavé košele, chinos nohavice, button-

-down košele a športové saká, v ktorých sa budete cítiť priro-

dzene a elegantne po celý deň. Farebná paleta zahŕňa širokú 

škálu odtieňov od papájovej červenej po trávovozelenú. Poctivé, 

časom preverené materiály ako sú oxfordská bavlna, chambray, 

mäkký ľan a plátno dopĺňajú kombinácie výrazných farieb, 

tradičné klubové prúžky či madrasová kocka.

Woman
&man
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MIKINA 19,95 EUR | NOHAVICE 39,95 EUR | TOPÁNKY 29,95 EUR | HODINKY 29,95 EUR

fREsh
sPRinG
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MIKINA 19,95 EUR | NOHAVICE 39,95 EUR | TOPÁNKY 29,95 EUR | HODINKY 29,95 EUR

TOPÁNKY 12,95 EUR | KABELA 29,95 EUR

JEANS 39,95 EUR | KRAVATA A KOSELA 24,95 EUR
SVETER 24,95 EUR | TOPÁNKY 12,95 EUR

JEANS 49,95 EUR | KOSELA 19,95 EUR
TOPÁNKY 14,95 EURTRICKO 9,95 EUR | N

OHAVICE 29,95 EUR | SAKO 39,95 EUR

TRICKO 9,95 EUR | NOHAVICE 29,95 EUR 
| TOPÁNKY 14,95 EURTRICKO 9,95 EUR | JEANS 24,95 EUR | BUNDA 59,95 EUR | 

SATKA 7,95 EUR | HODINKY 12,95 EUR | PRSTEN 1,95 EUR

TRICKO 19,95 EUR | BUNDA 49,95 EUR | JEANS 39,95 EUR

TOPÁNKY 14,95 EUR | PRSTEN 3,95 EUR
MIKINA 24,95 EUR | HODINKY 9,95 EUR | SATKA 7,95 EUR

TRICKO 12,95 EUR | BUNDA 39,95 EUR | JEANS 39,95 EUR | 

PRÍVESOK 4,95 EUR
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· 51% zľava na všetky okuliare

· 50% zľava na multifokálne a bifokálne sklá

· exkluzívna ponuka jarnej kolekcie značky rayban

· vyšetrenie očným lekárom Zadarmo

· hotové okuliare už od 59,90 eur

· Zákaznícka karta s okamžitým využitím 

 zľavy 10%, 15% alebo 20%

· najvyšší príspevok na okuliare 10 eur

· 3-mesačné kontaktné šošovky clearlab za 33 eur

www.optikasiloe.eu

„náš zákazník, náš pán.“ Týmto heslom sa riadime už dlhé 

roky a preto sme tu pre Vás na 20-tich prevádzkach po celom 

Slovensku. Každý náš zákazník kdekoľvek na Slovensku sa môže 

spoľahnúť na profesionálne služby našich oftalmológov, ktorí 

priamo v predajni optiky siloe bezplatne vyšetria Váš zrak, 

prípadne Vám odporučia iné špecializované pracovisko v rámci 

komplexnej starostlivosti o zrak. úplnou samozrejmosťou je aj 

každodenná starostlivosť a poradenstvo našich optikov, ktorí sú 

Vám k dispozícii v každej z našich predajní. 

Nastavenie rámu, dotiahnutie skrutiek, vyčistenie šošoviek a a od- 

borné poradenstvo v oblasti optiky - to všetko môžete využiť 

v ktorejkoľvek z predajní v jedenástich mestách na Slovensku. 

V prípade akýchkoľvek problémov s okuliarmi, či sa to týka po-

škodenia rámov alebo šošoviek, sú pre Vás naše predajne denne 

otvorené. Malé úpravy a opravy dokážeme odstrániť okamžite 

priamo na predajných miestach. Závažnejšie servisné úkony

vyriešime v našom optickom laboratóriu v čo najkratšom čase 

v závislosti od druhu poškodenia. 

optika siloe je taktiež autorizovaným predajcom na trhu 

najrýchlejšie rastúcej značky očných kontaktných šošoviek 

clearlab. Komplexná škála kontaktných šošoviek a príslu-

šenstva je Vám k dispozícii v každej našej predajni. Zároveň 

Vám naši odborníci poskytnú všetky potrebné informácie, ako 

začať s používaním kontaktných šošoviek, ako si ich aplikovať 

atď. Tento základný tréning môžete absolvovať priamo na 

predajných miestach za asistencie našich odborných lekárov. 

V neposlednom rade ponúka optika siloe komplexnú očnú 

starostlivosť. Na Slovensku je v súčasnosti ojedinelé spojenie 

špičkových slovenských oftalmológov, najmodernejšej tech-

nológie a dokonale prepojenej siete. V rámci tohto systému 

Vás naši lekári dokážu usmerniť na špecializované oftalmo-

logické vyšetrenie do laserového centra cornea alebo 

centra laserovej chirurgie oka oftum, ktoré sa svojim 

štandardom radia k najlepším v európe.

neváhajte a navštívte nás 

v Galérii mlyny v nitre. 

veľmi radi vás obslúŽime 

a poradíme pri výbere 

dioptrických alebo 

slnečných okuliarov.

kRajší
svET
cEz 
okuliaRE
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máme na jar používať iný typ dekoratívnej kozmetiky ako v zime? 

Jarné líčenie by malo byť svieže, odporúčam používať svetlejšie 

a pestrejšie očné tiene. Ak chcete byť in zamerajte sa na jarné 

trendy. Veľmi dôležité je chrániť sa pred prvým slnkom použitím 

pleťového krému s SPF faktorom. Fantastický pre tento účel je 

produkt z línie FIRST WRINKLES: Energy + brightness day cream 

SPF 20 / energiu dodávajúci a rozjasňujúci denný krém SPF 

20, ktorý doplní stratenú energiu pleti, po zime pekne rozjasní 

a ochráni vďaka SPF faktoru, alebo make-up s SPF faktorom. 

Toto prvé slnko najčastejšie spôsobuje silnú pigmentáciu – t.j. 

pigmentové škvrny.

používajú sa na jar rovnaké podklady pod make-up ako v zime? 

Pri podklade pod make-up záleží hlavne od typu pleti. Možno je 

lepšie používať ľahšie textúry napríklad hydratačné. univerzálny 

podklad pre všetky typy pleti v akomkoľvek ročnom období je 

podkladová báza pod make-up. Odporúčam ju nanášať na T zónu, 

make-up dlhšie vydrží a nevsakuje sa do pleti.

aký máme použiť make-up, ak sa v tvári veľmi potíme? 

V tomto prípade odporúčam používať make-up bez olejových 

zložiek. Jemne hydratačný, známy aj ako nestierateľný, je 

collistar Fluid foundation perfect wear / Vodeodolný tekutý 

make-up bez obsahu oleja SPF 10, ktorý je vhodný pre všetky 

typy pleti. Pleť tak môže prirodzene fungovať a nie je zaťažená 

ťažkou krémovou textúrou make-upu.

aké sú farebné trendy tejto jari? 

Značka collistar sa v jarných trendoch nechala inšpirovať 

farbami ostrova Capri, čo sa odzrkadlilo vo veľmi živých a žiarivých 

farbách tejto kolekcie. 

môžeme na jar kombinovať bláznivé očné tiene s pestrým 

rúžom? 

Záleží veľmi od typu zákazníčky a hlavne pokiaľ sa tak dáma cíti 

pohodlne prečo nie.

máme na jar pod očný tieň nanášať podklad? 

V portfóliu collistar máme tiene Double effect eye shadow 

/ Očné tiene s dvojitým efektom, ktoré sú výnimočné práve 

tým, že pokiaľ očakávate intenzívne dlhotrvajúce očné líčenie, 

jednoducho tiene aplikujete navlhčeným aplikátorom. Netreba 

tak nanášať podkladovú bázu a očné viečko nie je zbytočne 

zaťažené ďalšou vrstvou.

jaRná 
kozmETická 
PoRaDňa

máme na make-up použiť púder, keď sa potím?

Sypkým transparentným púdrom odporúčam prepudrovať aj 

počas dňa.

môžeme na tvár použiť rozjasňovače alebo bronzer, keď 

máme pôsobiť formálne? 

Samozrejme, použitím rozjasňovača bez perlete Brightening 

touch / Rozjasňujúci korektor dosiahneme krásny čistý a čerstvý 

vzhľad. Bronzer Bronzing powder blusher / Bronzing a lícenka 

2v1 by som použila veľmi jemne, skôr na zvýraznenie lícnych kostí. 

aká je doporučené líčenie na túto jar, ak máme v práci 

kostým? 

K formálnemu oblečeniu odporúčam jemné formálne líčenie – 

dokonalý make up, lícenka, jemné očné tiene maskara a lesk. 

môžeme na formálne rokovania použiť pestrý rúž? 

V prvom rade musí pôsobiť prirodzene. Odporučila by som použiť 

Topgloss stick alebo Topgloss stick reflex. Tieto lesky vydržia na 

perách dlhšie ako obyčajný lesk, ale zároveň nie sú také intenzívne 

ako rúž a pôsobia jemnejšie a sviežejšie.

čo je do práce vhodnejšie: rúž alebo lesk? 

Záleží naozaj od zákazníčky, čo jej vyhovuje a čo obľubuje viac. 

Máme v portfóliu desiatky odtieňov leskov aj rúžov. Sýte lesky 

ale aj jemné rúže. Lesk odporúčam Gloss design s praktickým 

aplikátorom, ktorý je dostupný v sýtych, ale aj jemných 

odtieňoch a rúž Rosetto design, ktorý má pekné jemné odtiene, 

vhodné aj na takzvané nahé líčenie.

Na otázky odpovedala Miroslava Tibenská, vizážistka značky 

COLLISTAR.



Jej srdce sa nevie rozhodnúť medzi pies-
kovými dunami a svetlami veľkomesta. 
Miluje nadčasový a ženský look, ktorý 
na svojich nespočetných potulkách 
obohatila o vintage inšpiráciu. Miluje 
pobrežie a voľnosť. 
Ženskou interpretáciou značky Qui-
ksilver vznikla v roku 2008 nádherná 
dievčenská kolekcia, ktorá je verná 
svojim koreňom a zároveň vnáša do 
odevného priemyslu akčných športov 
jedinečnú perspektívu ženskoti. Kolek-
cia, ktorá je určená všetkým ženám, 
ktoré milujú pobrežie a volnosť, je 
založená na nenápadnom dizajne s 
hlavným zameraním na kvalitné ma-
teriály, strih a eleganciu. Skvele spája 
dohromady tak obľúbené neformálné 
prímorské oblečenie pre každodenné 
nosenie so vzdušnými ženskými detail-
ami a nanajvýš na dotyk veľmi príjem-
nými materiálmi. 

Jej srdce sa nevie rozhodnúť medzi pies-
kovými dunami a svetlami veľkomesta. 
Miluje nadčasový a ženský look, ktorý 
na svojich nespočetných potulkách 
obohatila o vintage inšpiráciu. Miluje 
pobrežie a voľnosť. 
Ženskou interpretáciou značky Qui-
ksilver vznikla v roku 2008 nádherná 
dievčenská kolekcia, ktorá je verná 
svojim koreňom a zároveň vnáša do 
odevného priemyslu akčných športov 
jedinečnú perspektívu ženskoti. Kolek-
cia, ktorá je určená všetkým ženám, 
ktoré milujú pobrežie a volnosť, je 
založená na nenápadnom dizajne s 
hlavným zameraním na kvalitné ma-
teriály, strih a eleganciu. Skvele spája 
dohromady tak obľúbené neformálné 
prímorské oblečenie pre každodenné 
nosenie so vzdušnými ženskými detail-
ami a nanajvýš na dotyk veľmi príjem-
nými materiálmi. 
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Jej srdce sa nevie rozhodnúť medzi pies-
kovými dunami a svetlami veľkomesta. 
Miluje nadčasový a ženský look, ktorý 
na svojich nespočetných potulkách 
obohatila o vintage inšpiráciu. Miluje 
pobrežie a voľnosť. 
Ženskou interpretáciou značky Qui-
ksilver vznikla v roku 2008 nádherná 
dievčenská kolekcia, ktorá je verná 
svojim koreňom a zároveň vnáša do 
odevného priemyslu akčných športov 
jedinečnú perspektívu ženskoti. Kolek-
cia, ktorá je určená všetkým ženám, 
ktoré milujú pobrežie a volnosť, je 
založená na nenápadnom dizajne s 
hlavným zameraním na kvalitné ma-
teriály, strih a eleganciu. Skvele spája 
dohromady tak obľúbené neformálné 
prímorské oblečenie pre každodenné 
nosenie so vzdušnými ženskými detail-
ami a nanajvýš na dotyk veľmi príjem-
nými materiálmi. 

Predajňu značky Quiksilver nájdete v Galérii MLYNY na 1. poschodí.



Kde inde mohla vzniknúť značka spojená so surfovaním než v Austrálii. Koncom šesťdesiatich rokov zre-
alizovali Alan Green a John Law svoj sen zarábať v raji surférov a jazdiť na tých najlepších vlnách. Založili 
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zaToČTE 
 

Zmeňte sVoj jedálnIček
Jedzte viac zeleniny, ťažké zimné jedlá nahraďte odľahčenými 

variantami a šalátmi. Skúsiť môžete i očistu organizmu v podobe 

pôstu. 

HýBte sA A cHoďte nA čeRstVý VZducH
Veľmi dôležitý je pohyb, najmä na čerstvom vzduchu. Pomáha 

prečistiť hlavu a človek sa skôr spamätá psychicky. Na dlhé pre-

chádzky a jazdy na bicykli sa však vydávajte len vtedy, keď nie je 

inverzia. Počas chladných dní postačí 20-minútová prechádzka, 

ak je pekne, vyrazte na dlhšie. K ideálnym aktivitám patrí tiež 

plávanie.

VYHnIte sA stResu
Stres prehlbuje pocit únavy a vyčerpania. A jar je na to ako 

stvorená. ľudia finišujú s daňovými priznaniami, zle znášajú pre-

chod na letný čas a sú z toho vyčerpaní. uvoľniť stres pomáha 

pobyt či šport na čerstvom vzduchu, odbúrať ho môžete i pra-

videlným cvičením doma, stačí 20 minút denne. Odporúča sa 

tiež obmedziť fajčenie, kofein aj alkohol.

nePodlIeHAjte Zlej nálAde AleBo dePResII
Práca by nemala byť jediným zmyslom a záujmom Vášho života. 

Nájdite si spôsoby, ako sa odreagovať a zabaviť. Raz týždenne 

navštívte kino alebo divadlo. Večer si pustite film, ktorý Vás rozptýli 

alebo siahnite po nejakej zábavnej knihe. V každom prípade sa 

vymaňte zo stereotypu, ten Vašu prípadnú zlú náladu iba umocní.

doPlňte PotReBnÉ VItAmínY
Po dlhej zime ľuďom obvykle chýbajú vitamíny a minerály. Citeľný 

býva najmä nedostatok vitamínu C, ktorý má na prekonanie jarnej 

únavy rozhodujúci vplyv. Bohaté na vitamín C sú citrusové plody, 

ale nájdete ho i v paradajkách, červenej paprike a zemiakoch. 

Pre istotu môžete svoje telo ešte podporiť vitamínami z lekárne.

dlHÉ ZImnÉ oBdoBIe, kedY sA čloVeku necHce 
oPustIť tePlo domoVA, sA PodPIsuje nA 
nAšej telesnej I dušeVnej kondícII. ZnoVu 
nAštARtoVAť oRgAnIZmus Pomôže ZmenA 
jedálnIčku, IntenZíVnY PoHYB, otužoVAnIe 
A VIAc VItAmínoV.

PosIlňujte ImunItu
Za jednu z najúčinnejších metód posilňovania imunity patrí ce-

loročné otužovanie. Otužovanie vzduchom je najdostupnejšie, 

otužovanie vodou najúčinnejšie. Začiatočníci môžu začať omý-

vaním mokrou špongiou alebo vlhkým uterákom, neskôr po-

kračovať polievaním alebo sprchovaním. Otužovanie je vhodné 

praktizovať niekoľkokrát denne. Začať by sa malo ráno cvičením 

pri otvorenom okne, na balkóne alebo vonku. Vhodné je po-

kračovať ranným umývaním minimálne polovice tela studenou 

vodou alebo ešte radšej studenou sprchou. ďalším otužovacím 

prostriedkom je sauna, optimálne jedenkrát týždenne.

VeľA sPIte A neodklAdAjte odPočInok
Pocit únavy zvyšuje tiež nedostatok spánku, preto si noci 

zbytočne neskracujte. Nedostatok spánku, najmä dlhodobý, 

oslabuje imunitu viac, než si je väčšina ľudí ochotná pripustiť. 

Odborníci odporúčajú spať minimálne sedem hodín denne. Po 

niekoľkých nociach s piatimi alebo šiestimi hodinami spánku 

sú ľudia ospalí, klesá ich pozornosť a úsudok. Naučte sa preto 

občas zabrzdiť, cez víkend skutočne odpočívajte a spite toľko, 

koľko potrebujete. 

PostAVte sA únAVe A nAčeRPAjte slnko
Jarná únava je v podstate dôsledok niekoľkomesačného ne-

dostatku slnečného svetla a tým aj nižšej tvorby vitamínu d. 

Ten sa vplyvom ultrafialového žiarenia v organizme tvorí bež-

ne z cholesterolu, ale keď je slnka málo, môže človeku chýbať 

a oslabovať jeho imunitu. Prvé jarné slnečné dni preto čo najviac 

pobývajte vonku. Slnečné žiarenie naviac nepriamo zlepšuje ná-

ladu tým, že podporuje tvorbu hormónu serotonínu.
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čo je nAjVäčšou A nAjočAkáVAnejšou udAlosťou Roku 2012? 
sPRáVne, je ňou letná olYmPIádA V londýne. HRY, ktoRÉ RAZ ZA štYRI 
RokY sPojA celý sVet. sPolu s PocItom sPoluPAtRIčnostI PRI PodPoRe 
nAšIcH RePReZentAntoV sA PReto PAtRí VYcHutnAť sI IcH nAPlno. PRáVe 
s touto mYšlIenkou sA ZnAčkA AlPIne PRo stAlA ofIcIálnYm PARtneRom 
sloVenskÉHo olYmPIjskÉHo tímu A oBlIeklA sloVenskýcH olYmPIonIkoV 
Po PRVýkRát do jedInečnÉHo náRodnÉHo VZoRu. 

olYmPIjskY

Po prvý raz v histórii si však olympijskú kolekciu môžu zakúpiť aj 

všetci športoví fanúšikovia. Nie je teda dôležité, či budete z plného 

hrdla povzbudzovať priamo z tribúny alebo doma pred obrazovkou. 

V olympijskom drese je členom tímu každý z nás, tak si vyberte zo 

širokej ponuky pánskej, dámskej i detskej olympijskej módy a buďte 

pripravení jasať radosťou pri úspechoch našej reprezentácie! dizajnéri 

alpine pro sa postavili pred neľahkú výzvu navrhnúť oblečenie, ktoré 

bude našich športovcov i celé Slovensko reprezentovať doslova pred 

očami celej zemegule. úplne nová kolekcia na letné olympijské hry v Londýne 

sa však viac ako vydarila – a inšpiráciu nečakane našla v ornamentoch 

na historických dreveniciach malebnej slovenskej dedinky Čičmany. 

Jubilejná desiata olympiáda samostatnej slovenskej výpravy vďaka 

tomu bude historicky prvou, na ktorej sa naši športovci budú môcť 

pochváliť oblečením pripraveným na mieru špeciálne pre nich. 

Oblečením, ktoré navyše ponesie neprehliadnuteľný národný motív 

inšpirovaný našimi ľudovými tradíciami!

obliecť sa tak, ako naši olympionici, sa môžete aj vy! 
Medailová a voľnočasová kolekcia sú zdobené vo farbách našej triko-
lóry a obsahujú celý rad športového oblečenia a doplnkov od búnd až 
po olympijské tašky. Možno vás osloví medailové oblečenie dizajnovo 
voľne inšpirované trojvrším v slovenskom znaku. V tom prípade môže-
te v lete športové výzvy zdolávať odetí úplne rovnako ako naši repre-
zentanti, ktorí si v Londýne preberú cenné kovy na stupňoch víťazov.
Vybrať si môžete z pánskeho aj dámskeho strihu funkčných tričiek, 
šuštiakov a šuštiakových búnd, no zvlášť atraktívnym kúskom je 
medailová PTX bunda. Na ľahučkom materiáli, z ktorého je vyrobená, 
je totiž nalaminovaná špeciálna neporézna membrána, ktorá ho robí 

vysoko priedušným, no zároveň aj dokonale vodovzdorným.  

oBlečIeme Vás 



Voľnočasová kolekcia zas ulahodí každému, kto v lete holduje aktívne-
mu relaxu, turistike alebo jednoducho športovej móde. dámy i páni 
v nej nájdu pohodlné a štýlové šortky, tielka, mikiny, tričká a poloko-
šele, ale aj funkčné ponožky, odolnú a vodovzdornú softshellovú obuv 
s PTX membránou či elegantnú športovú šatku. Takisto si môžete 
zaobstarať rovnaké cestovné tašky, ruksak, dokladovku či peňaženku, 
v akých si do Londýna svoje veci ponesú slovenskí reprezentanti. 

V čičmianskej kolekcii nájdete predovšetkým kvalitné a pohodlné 

bavlnené tričká štýlovo zdobené unikátnym ľudovým vzorom, ktorý 

svojou originalitou už na prvý pohľad púta pozornosť. K dispozícii 

sú nielen v pánskych, dámskych i detských veľkostiach a strihoch, 

ale predovšetkým v širokej palete farebných prevedení, ktoré si vás 

získajú. Okrem toho v predajniach alpine pro nájdete aj množstvo 

doplnkov zdobených jedinečnými čičmianskymi ornamentmi – šiltovky, 

šatky, kľúčenky, opasok a dokonca aj olympijské odznaky, hrnčeky, 

slnečné okuliare či pršiplášte. Tak neváhajte a noste olympijský vzor 

s hrdosťou a potešením!

RAdI PRI nákuPe PodPoRíte Aj doBRú Vec? 
V tom prípade si v alpine pro môžete „do košíka“ priložiť aj špeciálny 

čičmiansky fashion náramok slovakia olympic team v hodnote 

3,99 eur. Jeho kúpou získate nielen štýlový doplnok a možnosť vyhrať 

niektorú z naozaj atraktívnych olympijských cien, ale zároveň prispeje-

te symbolické 1 euro na účet nadácie sme jeden tím, ktorú alpine pro 

založilo v spolupráci so Slovenským olympijským výborom s cieľom 

podporovať rozvoj mladých športových talentov. Ako každý tím, 

aj ten olympijský totiž musí stáť pri svojich budúcich nádejách. 

Pridajte sa teda k nám a vyjadrite i vy svoju podporu 

šikovným športovcom aj prostredníctvom fanúšikovskej 

stránky http://www.facebook.com/smejedentim.

jAR už doRAZIlA Aj do PRedAjní AlPIne PRo!
alpine pro prináša novú jarnú kolekciu do našich obchodov. Táto 

svieža kolekcia evokuje pocity bezstarostných jarných dní a láka 

na prvé výlety. Najnovšie trendy v športovej móde súvisia predo-

všetkým s funkčnosťou a inteligenciou jednotlivých materiálov, 

ktoré spolu tvoria dokonalý produkt, ktorý bol testovaný odbor-

níkmi v náročných podmienkach. V kolekcii je kladený veľký dôraz 

na funkčnosť outdoorového oblečenia a profesionalitu spracovania. 

Vodovzdornosť a priedušnosť sa neustále zvyšuje, preto sa stávajú 

samozrejmosťou podlepené švy a nepremokavé zipsy.

V alpine pro je pre nás dôležitý aj dizajn a práca na ňom je to, 

čo nás naozaj baví! Kolekcia je veľmi výrazná a plná jasných farieb, 

ktoré ako celok pôsobia mladistvo a sviežo. Kárované motívy nájde-

te naprieč kolekciou rovnako ako vodorovné, športové pruhy a vy-

pletané geometrické tvary, ktoré sú hitom jarných trendov. Strihy 

jednotlivých produktov sú anatomicky prispôsobené postave, majú 

ergonomicky tvarované rukávy aj kolená, ale zároveň poskytujú 

potrebnú voľnosť. Naším cieľom je stať sa dlhodobým partnerom 

profesionálnych aj rekreačných športovcov, preto naše produkty 

prispôsobujeme tak, aby boli predovšetkým funkčné, spoľahlivé 

a navyše módne.

Predajňu AlpinePro nájdete na 1. poschodí Galérie Mlyny.



VÝNIMOČNÝ
ODDYCH

Na hostí čakajú komfortné dvojposteľové izby s možnosťou prístelky
alebo detskej postieľky. Nadštandardné superior a de luxe izby,
rodinné izby a luxusné suity uspokoja všestranné požiadavky aj tých
najnáročnejších. Väčšina izieb má balkón a pripojenie na internet. Aj
gurmáni si prídu na svoje v šty ́lovej hotelovej reštaurácii, stolovať
možno tiež vo wellness bare priamo pri bazéne. Kuchári sú ochotní
splniť každú požiadavku a nachystať slávnostné menu, oslavy, rôzne 
špeciality, regionálne pochúťky či jedlá na grile a na rošte. Kvalitné
výberové víno, ktoré je v ponuke, dokáže urobiť dokonalé jedlo ešte
výnimočnejším. 
V hotelovej hale pri recepcii je lobby bar ponúkajúci príjemné posede-
nia pri skvelej káve na rôzne spôsoby. Tu sa každému rozkmitajú
chuťové bunky pri domácich zákuskoch a miešany ́ch drinkoch.

Bazénovy svet
Komplex bazénov je naplnený s hygienicky upravenou vodou 
z termálneho prameňa Hévíz vyvierajúceho z hĺbky 200 m. Voda má
príjemných 30 až 36 °C, vďaka čomu dokonale uvoľňuje mysel 
a zaplaví blahodarny ́mi účinkami aj telo. Je tu veľký zážitkový bazén 
s vodnými masážnymi delami, perličkové kúpele, vodné masážne
postele, vodný hríb, jaskyňa, divoká rieka a detsky ́ bazén s toboganom
ako aj sedací pokojový bazén a vírivka. V rámci areálu wellness sa
všade využíva termálna voda z vrtu priamo pri hoteli, ktorá má 
priaznivé účinky na pohybové ústrojenstvo a na jeho ochorenia.

Saunový svet
Liečivé účinky sauny prebudia žiarivosť pokožky, upokoja, pohladia.
Relax spojený s regeneráciou prispieva k tomu, že sa človek cíti ako
znovuzrodený. Výber je bohatý – 2 fínske sauny, parná sauna,
bylinková aromatická sauna s prímesou aromatickyćh látok, ľadovy ́
relax, slnečná lúku, vírivka s minerálnou vodou, ochladzovací bazén a
Kneippov šliapací kúpeľ.

Najmodernejšie revitalizujúce wellness a kúpele prinášajú príležitosť
dať sa hladiť skúsenými rukami masérskych majstrov a vychutnávať
pocit absolútnej slobody:

• masáže: čiastočné a celotelové masáže rôznych druhov
– klasická, relaxačná, reflexná, thajská, medová…

• telové kozmetické programy a ošetrenia pleti
exkluzívnou kozmetikou Sothys – zoštíhľujúce,
anticelulitídové, tonizujúce programy a iné

• vaňové kúpele a zábaly s blahodarny ́mi účinkami
• spa ošetrenia rúk a nôh

Marina Patince
Patince sú domovský prístav Wellness Line, ktorý leží v príjemnom
prostredí lužného lesa približne 2 km od Wellness Hotela Patince. 
Môže tu zakotviť 30 jácht alebo člnov. Fakultatívne výlety 
ponúkajú organizované vyhliadky po Dunaji, je tu možnosť 
prehliadky skanzenu lodí či ochutnávky vín oblasti Hilltop. Hostia si
môžu zajazdiť na koni alebo sa previezť na kočoch. V prípade 
záujmu je možné zabezpečiť plavby a výlety podľa želaní zákazníka.
V prístave je Marina bar s občerstvením, možnosťou grilovania 
či pikniku. K dispozícii je nielen individuálnym návštevníkom, ale 
aj firmám na organizovanie rôznych akcií.

Wellness Hotel Patince**** nepodlieha diktátu sezóny, 

ale celoročne ponúka relax v podobe tradičných kúpeľných 

techník. Nechajte pookriať svoje telo a dušu, doprajte si

vodnú terapiu, vírivý bazén, fínske sauny, masáže a zábaly

rôznych druhov, vaňové kúpele s liečivými prísadami alebo

novšie wellness služby ako bylinkovú aroma saunu, parnú

saunu, Kneippov šliapací kúpeľ a mnoho iných. Wellness cen-

trum disponuje vnútornými a vonkajšími bazénmi s celkovou

rozlohou až 1 900 m2.

Marina PatinceSaunový bazénHotelová izba
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WELLNESS s. r. o.
Patince 431, 946 39 Patince, tel.: +421 35 790 85 00, +421 918 886 715
rezervácie: +421 35 790 85 10, wellnesspatince@wellnesspatince.sk
www.wellnesspatince.sk
www.facebook.com/WellnessHotelPatince

Wellness Hotel Patince****

Užite si relax naplno!
Zabudnite na mrazivú zimu a naštartujte svoje telo pobytom

vo Wellness Hoteli Patince****. 

Načerpajte so svojou rodinkou novú silu vo wellness centre 

s termálnou vodou, relaxujte v bazénovom a vychutnajte si

pobyt v saunovom svete či wellness procedúry. 

Tešíme sa na Vás.

GPS: N 47°44’53’’, E 18°18’27’’
Prístup: 15 km od Komárna, smer Štúrovo
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A Blusher Eye Shadow 
The Weave
Moderné multilíčidlo – lícenka a očný tieň 
2v1. Textúra inšpirovaná charakteristickými 
slamenými taškami, ktoré sa nosia na ostrove 
Capri. Zmes farieb pre nekonečné množstvo 
vzhľadov a kombinácií, či už ju použijete na 
zafarbenie líčok alebo ako očné tiene. Dostupné 
v dvoch variantoch odtieňov. € 31,90

2  Professional Eyeliner
K nádherným a podmanivým očiam vám tento raz 
dopomôže profesionálna očná linka v očarujúcich 
odtieňoch zelenej a modrej. € 22,40

2  Perfect Nails Enamel with 
nail hardener
Nechty na rukách a nohách si môžete skrášliť 
množstvom neodolateľných, ultra žiarivých 
odtieňov Mint Milk, Burgundy, Ivy a Papaya. 
Teraz v super cene! € 9**

D Topgloss Stick 
extreme brilliance
Farebný rúž s extra žiarivým efektom pre 
plné, objemné a zmyselné pery. € 20,70

E  Mascara Infinito blue high 
precision
Maskara pre dokonalé riasy v trendovom 
modrom odtieni. Vďaka exkluzívnej kefke 
riasy tvaruje, dodáva im objem, pričom ich 
perfektne oddeľuje a zvýrazňuje. € 24,10

F  Silk Effect 
Eyeshadow satin
Očný tieň so saténovou textúrou odeje 
očné viečka do sofistikovaných odtieňov 
tyrkysovej, slonovinovej a svetlo-sivej. € 15,70

FARBY OSTROVA CAPRI. ČARO ŠTÝLU PRESLÁVENÉHO NA CELOM 
SVETE. INTENZÍVNY A ZVODNÝ VZHĽAD, AKÝ MÔŽE DOSIAHNUŤ 
KAŽDÁ ŽENA S NOVOU KOLEKCIOU LÍČENIA COLLISTAR. LEN V 

PARFUMÉRIÁCH – ZA NEODOLATEĽNÉ CENY.

* Údaje agentúry NPD – objem predaných výrobkov podľa jednotiek za rok 2011 v talianskych selektívnych parfumériách.
** Špeciálna cena € 9. Bežná cena € 14.
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Capri
kolekcia líčenia jar/leto

v talianskych

parfumériách*
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... kráľovstvo vôní a krásy ...
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čo noVÉ PRInášA seZónA jAR 2012 do VlAsoVej 
úPRAVY A tVoRBY?
Jar ako čas obnovy prináša návrat k výraznejším úpravám a stri-

hom. V tomto období sa čoraz viac ľudí snaží navrátiť po dlhej 

a studenej zime vlasom zdravie a prirodzený lesk. V salóne 

schwarzkopf professional nás navštevuje veľa zákazničiek, kto-

ré si vyberajú v tomto období kratšie strihy a stále viac a viac 

našich klientiek si vyberá modernejšie, tzv. „punkovejšie“ účesy, 

ktoré sú však aj veľmi elegantné a pritom vyjadrujú ženskosť a ich 

nespútanosť.

AkÉ sú noVÉ tRendY účesoV?
Trendy sa neustále vyvíjajú a napredujú, je to určitý cyklus, 

v ktorom sa niektoré prvky neustále opakujú. V tomto období sa 

objavujú prvky z punkovej tvorby v prevedení určitej jemnosti 

a ľahkosti. dáva to našim zákazníčkam pocit sebaistoty a pocitu 

jedinečnosti. Každá zákazníčka či zákazník je predsa jedinečný 

a jeho účes tiež. 

AkÉ fARBY Budú In?
Tak ako pri účesoch, aj farby prechádzajú určitým vývojom. 

Základný podklad farieb ostáva, pridanou hodnotou sú nové 

a výraznejšie nádychy a odlesky. Pre obdobie jari by som poradil 

používanie živších farieb. Odtiene hnedej so zlatým odleskom 

a štipkou fialovej je neopísateľná kombinácia, taktiež odtiene 

ryšavej či karamelová blond v teplom odtieni prípadne 

s pieskovým odtieňom je hranie sa nielen s vašimi pocitmi, 

ale aj vášho okolia.

AkÉ noVInkY Vo VlAsoVej koZmetIke PRIná-
šA sPoločnosť scHwARZkoPf PRofessIonAl?
Novinky v oblastí produktov sa naďalej týkajú pánskej vlasovej 

kozmetiky, kde sme sa snažili vyplniť chýbajúce miesto na trhu 

a doplniť jemné farby pre pánov hlavne pre natónovanie farby či 

jemnú zmenu pre decentný výzor. 

V oblasti produktov sme inovovali niektoré produkty pre styling, 

ale aj ochranu vašich vlasov. Pre viac informácií by som chcel 

pozvať všetkých záujemcov o konzultáciu v našom salóne 

schwarzkopf professional nachádzajúcom sa v Galérii MLYNY. 

je V tRende PoužItIe melíRu?
Používanie tohto druhu stylingu je veľmi populárne a je to 

nádherný spôsob vyjadrenia vašich predstáv zmeny viditeľným 

a predsa nie tak výrazným nástrojom ako je zmena farby vlasov. 

Môj názor na použitie farby záleží od konkrétneho prípadu, ale 

nie je problém tento zámer u nás konzultovať a vybrať pre vás 

tú najvýhodnejšiu možnosť.

Na otázky odpovedal filip šandor, člen tímu kaderníctva 

schwarzkopf professional v Galérii MLYNY v Nitre
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17. marca 2012 
1. prehliadka od 15.00  hod.
2. prehliadka od 17.00  hod.

VEĽKÁ JARNÁ

MLYNY 
FASHION 
SHOW 

Po dlhej zime prišiel úporný hlad po kúpe niečoho nového a farebného. 
Stojíte bezradne pred skriňou a nemáte si čo obliecť? 

Chcelo by to niečo odvážne a šik, ale chýba nápad?
Nechajte sa inšpirovať jarnými kolekciami renomovaných značiek!

Uvidíte nové kolekcie JAR 2012 renomovaných svetových 
značiek MANGO, QUIKSILVER, ROXY, INTERSPORT, PROMOD, 

NEW YORKER, KENVELO a WOJAS.
Modelky a modelov budú líčiť a česať víťazi súťaže Young Style&Fashion, 

študenti Strednej odbornej školy, Cintorínska 4, Nitra, odbor kaderník 
a kozmetička. Exkluzívnym programom budú hudobné a tanečné 

vystúpenia študentov Súkromného konzervatória v Nitre.


