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Predajňu GANT nájdete v Galérii MLYNY na 1. poschodí.

sveta

V sezóne jar/leto 2013 cestuje GANT po celom svete, aby
spojil klasický americký športový štýl so žiarivými
farbami Brazílie, ikonickými vzormi populárnymi v Indii
a nautický preppy štýl typický pre severoamerický Long
Island. Kolekcia oslavuje život na pobreží po celom
svete a ponúka ležérne letné kúsky, ktoré sú svieže
a športové.
Táto iskrivá kolekcia, rovnako ako tie predchádzajúce
a budúce, sa Vám bude vždy nosiť ľahko, pretože to je
GANT, ktorý poznáte.
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Mad for Madras
- Pobláznení do madrasu
Založené na koreňoch značky GANT
na východoamerickom pobreží, táto
kolekcia sa točí okolo ikonickej tkaniny
nazývanej madras.

Madras pochádza z Indie a vzor
je používaný na šatách, šortkách
a oxfordských košeliach, ktoré sa
nosia voľne alebo s uzlíkom nad
pásom s prúžkovanými bikinami alebo
ležérne s voľnými džínsami.

www.gant.com | www.facebook.com/GANT.CzSk
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15.-17. marca 2013 / 10.00 – 18.00
Každá z nás chce byť čo najviac príťažlivá, alebo aspoň zdravo
me podlieha sezónnym zmenám a módnym trendom, dôležité je aj
a mlado vyzerať a cítiť sa spokojná so svojim zovňajškom. Ku skvepravidelne sebakriticky zhodnocovať svoj vek. Skúsená dievčina či
lému výsledku sa treba dopracovať harmonickou súhrou viacerých
žena však vie, že v prvom rade treba nájsť svoj osobitý štýl, zadofaktorov. V prvom rade je to zdravý a mladistvý vzhľad. S pribúdavážiť si pár kvalitných nadčasových kúskov a zvyšok je už len malá
júcimi rokmi je to viac veda ako umenie, víťazí drina a odriekanie
hra drobného sezónneho dopĺňania. Pre farebnicu dekoratívnej
nad sviežou ľahkovážkozmetiky a farby vlanosťou. Môžete byť
sov platí v podstate
Dobre vyzerať je prirodzenou túžceloživotným zástanto isté.
com veselého života
bou väčšiny ľudí. Najintenzívnejšie sa
Pre získanie výsledku
bez odriekania čohoprejavuje v čase hľadania vhodnéako sa patrí je teda
koľvek, tvrdiac, že zápotrebné
poznať
ho partnera alebo dobrého zamestkladným stavebným
seba a svoje potrenania. Ale ani vplyv zmeny ročných
kameňom sexappealu
by, sledovať módne
je úprimná radosť
období nie je v tomto ohľade zanetrendy, vedieť čo
a široký úsmev, pre
je kvalitné a čo nie.
dbateľný. Po dlhej zime, keď sa telo
získanie peknej postaV oblasti starostlivosti
kvôli prežitiu dostatočne zásobilo
vy to očividne nestačí.
o pleť a vlasy byť stále
Zdravá strava, pozitívtukmi prichádza jar. Tá však kvôli
v obraze, vedieť čo je
ne myslenie, správna
zachovaniu rodu očakáva urýchlenové na trhu a nechať
dávka cvičenia a prasi odborne poradiť,
né odbúranie dlho ukladaného tuku
videlný pohyb na čerčo nám a nášmu typu
stvom vzduch sú ala priam vyžaduje preformovanie
pristane a prospieva.
fou i omegou riešenie
do tvaru presýpacích hodín.
Vo fitku vedieť, čo
tohto problému.
cvičiť a čo nie, aby ste
Po vybudovaní tohto
len zbytočne nemrhali
zdravého hardwareu je čas na prípravu softwareu na mieru. Ten by
časom i prostriedkami. A to ešte nehovoríme o jedálničku šitom
mal umne zohľadňovať vaše fyzické, duševné aj finančné možnosti.
na mieru, zohľadňujúcom váš zdravotný stav a očakávania.
Byť dobre upravená znamená mať v príjemnej a harmonizujúcej
rovnováhe tri zložky: oblečenie, vlasy a make-up. Každá samozrej-
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Toto všetko že má byť zábava, hra zvládnutá ľavou zadnou? Zdrcujúci program na tri životy to je...

Ak by sa však stretli všetci odborníci na jednom mieste, ochotní
vám bezplatne pomôcť a poradiť, ak by ste sa priebehu dňa vedeli inšpirovať súčasnými trendmi v oblasti módy, obuvi, bižutérie
i módnych doplnkov, bola by to malina. Všetci by tu boli len a len pre
vás a vy by ste mohli nasávať skúsenosti a vedomosti ako špongia.
Že je to utópia?
Tri marcové dni v Galérii Mlyny a sen sa stáva skutočnosťou. Pripravili sme pre vás kompletné bezplatné poradenstvo všetkého, čo ku
zdraviu a kráse neodmysliteľne patrí.

Svetom zdravej výživy a účinného cvičenia vás budú doprevádzať
odborníci z fitness centra Body world. O vaše vlasy a nechty sa
budú ochotne starať profesionáli z kaderníctva Schwarzkopf Professional a pleť vám bude hýčkať spoločnosť Yves Rocher, ktorá sa
zároveň postará i o vašu vizáž. Fann parfumérie budú tak, ako vždy,
neoddeliteľnou súčasťou všetkého, čo sa okolo vôní alebo dekoratívnej kozmetiky deje. Grantom pestovania krásy najmodernejšími
neinvazívnymi metódami bude salón krásy Dermacenter a o vlasovej starostlivosti vás bude odborne informovať spoločnosť Všetko
pre vlasy. Pre tých, ktorý potrebujú kvalitné a módne okuliare, či už
dioptrické alebo slnečné, tu bude pripravené trojdňové poradenstvo predajne Eiffel optic.
Prím tu samozrejme bude hrať móda a tak vás čaká klasická i statická módna prehliadka jarných a letných noviniek renomovaných
svetových značiek, ktoré si môžete okamžite zakúpiť v našich predajniach. Prekvapením týchto troch dní bude osobná účasť talentovaných módnych návrhárok Veroniky Kostkovej a Petry Pršovej.
Obe nielenže predvedú svoje autorské kolekcie, ale budú vám k dispozícii i v rámci osobného štylistického poradenstva, prípadne sa
s nimi môžete priamo dohodnúť na realizácii vášho vysnívaného
modelu.

Ak sa vám ani pri tomto všetkom nezačal vo veľkej miere vylučovať
serotonín, určite tomu neuniknete pri ochutnávke voňavej kávy
alebo čokolády prezentačného stánku spoločnosti Cafes.
Nedeľa bude mať pridanú hodnotu v podobe malej detskej módnej
prehliadky a prezentácie toľko podceňovanej, ale v Galérii Mlyny
hojne zastúpenej tehotenskej módy.
Dali sme si záležať, aby ste u nás 15.-17. marca našli všetko, čo by
vás mohlo s prichádzajúcou jarou inšpirovať a čo by vám pomohlo
nájsť svoj osobný a osobitý štýl. Nemusíte sa ostýchať, všetci dychtivo a ochotne čakajú na vašu návštevu a všetci odborníci tu budú
pre to, aby zodpovedali akékoľvek vaše otázky.
Urobte niečo pre svoj dobrý pocit, navštívte nás a uvidíte, že neoľutujete. Privítate jar tak, ako sa patrí: šťastné a dobre vyzerajúce,
ale najmä zdravo sebavedomé.

Okrem bižutérie, ktorú budú prezentovať prevádzky Galérie Mlyny,
budete môcť obdivovať šperky študentov katedry gemológie UKF.
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www.marks-and-spencer.sk

Spodná a nočná bielizeň

Dámska móda a dámsky sortiment
Detská móda a detský sortiment

Užite si jarné nákupy
pre celú rodinu
v Marks & spencer!

Skvelá ponuka potravín

Pánska móda a pánsky sortiment
Dámska a pánska kozmetika

Ponuka produktov platí do vypredania zásob. Použité obrázky sú len ilustračné.
Viac informácií nájdete priamo v predajni Marks & Spencer na prízemí a na 1. poschodí Galérie Mlyny Nitra. Tešíme sa na vašu návštevu.

INŠPIRUJÚCI A CENOVO
DOSTUPNÝ LINDEX

Lindex príbeh
Príbeh módnej značky Lindex sa začal písať už v roku 1954 vo švédskom meste v Alingsås. Postupne sa módna značka, špecializujúca
sa na predaj dámskej spodnej bielizne, stala jedným z popredných
módnych reťazcov v severnej Európe. V posledných rokoch Lindex
zažíva rýchlu medzinárodnú expanziu a obchodný rozvoj a tak dnes
Lindex nájdete v 460 predajniach, v 16 krajinách (v Škandinávii,
v pobaltských štátoch, Rusku, v strednej Európe, Bosne a Hercegovine a na Strednom východe, dokonca na Islande)

Navyše si oblečenie môžete objednávať aj nonstop z pohodlia domova cez internetovú stránku www.lindex.com, čo oceňujú hlavne
mamičky na materskej dovolenke, ktoré si u nás vyberú aj zo širokej
ponuky detskej kolekcie (0-14 rokov). Zároveň si objednávku môžete
nechať doručiť priamo na jednu z predajní a neplatíte poštovné.
Okrem dámskej módy ponúka značka Lindex bohatú kolekciu dámskeho spodnej bielizne, kde je na výber opäť niekoľko kolekcií, ako aj
kolekcia určená na športové aktivity. V zimných mesiacoch zákazníčky
určite ocenia široký výber pančuchového tovaru, ponožiek a v prípade
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potreby aj sťahujúcej spodnej bielizne. Na jar a na jeseň potom kolekcie farebných a vzorovaných pančúch, ktoré oživia každý outfit.
Lindex ponúka zákazníčkam neustále zaujímavé akcie, zľavy a nové
kolekcie. Určite stačí sledovať stránky Galérie Mlyny, ktoré pravidelne informujú o aktuálnom dianí v predajni, prípadne stránky
www.lindex.com, kde sú vždy čerstvé novinky.
Cez víkend 15. 3.-17. 3. 2013 predajňa Lindex pre svoje zákazníčky pripravila príjemné prekvapenie. V  Galérii Mlyny
v Nitre bude otvorená vynovená predajňa Lindex, obohatená o sortiment spodnej bielizne ako i kolekciu Generous
(veľkosť od 44)
V rámci znovuotvorenia predajne sa zákazníčky môžu tešiť
na 20 % zľavy po celý víkend. Okrem toho sa budú v predajni
rozdávať veselé kartičky s nápisom „miláčik, urob mi radosť,
veľkost mojej spodnej bielizne je...” aby sme tak pomohli aj
pánom pri výbere správnej veľkosti.

Predajňu LINDEX nájdete v Galérii MLYNY na 1. poschodí.

Lindex sa snaží osloviť každú ženu, ktorá má rada módu a módne
trendy. Ponúka celý rad inšpirujúcich kolekcií, pre každú príležitosť
a postavu. V Lindex nájdete elegantné šaty a doplnky, vhodné
na slávnostnejšiu príležitosť, saká, nohavice, sukne a blúzky do práce, ale i pohodlné trendy kúsky (rifle, svetre...) na každý deň. Lindex zároveň ponúka módne trendy vo všetkých veľkostiach (od XS
po XL) a v rámci módnej kolekcie Generous (od veľkosti 44).
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Predajňu HUMANIC nájdete v Galérii MLYNY na prízemí.
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Čo je pre Teba inšpiráciou
v odevnej tvorbe?
Keďže som vyštudovala maľbu, odpovedala by som, čo je pre mňa
inšpiráciou v tvorbe ako takej. Rozmýšľam... a vlastne žiadnu konkrétnu inšpiráciu neviem nájsť :). Umenie ako také ma fascinovalo
už odmalička. Asi som proste človek, čo niečo potrebuje vytvárať,
je to ako droga, začnete, po čase potrebujete viac a viac až bez
toho nedokážete žiť :). Tvorba je pre mňa vášeň, svojím spôsobom
závislosť a obrovský zdroj energie a inšpirácia jednoducho odniekiaľ vždy príde :).

Je priemerná slovenská žena
ochotná platiť za takúto
osobitú tvorbu na mieru? Nie je to
nad možnosti väčšiny žien?
Vždy sa nájde žena, ktorá je možno v sivom dave, ale priemerná
byť určite nechce. Žena, ktorá chce nosiť niečo jedinečné :). A dúfam, že ich bude stále viac a viac.

Pripravuješ teraz nejakú
novú kolekciu a kde by sme ju
mohli vidieť?
Svoju poslednú kolekciu Metropolis som predstavila na Bratislavských módnych dňoch jeseň/zima 2012. Ešte mi zostalo pár návrhov, ktoré chcem zrealizovať a ktoré by túto kolekciu rozšírili a potom sa určite pustím aj do nejakej novej.

Aký máš názor na súčasnú
slovenskú módu? Ktorí z našich
návrhárov sa Ti páčia?
Veľmi sa mi páčila posledná minimalistická kolekcia Marcela Holubca „W.” prezentovaná na Bratislava Fashion Weekende 2012. V poslednom čase sledujem skôr súčasnú českú módnu scénu. Páči sa
mi trio La Formela a Hana Zárubová. Tiež ma svojimi netradičnými
technikami a strihmi zaujala Zuzana Kubíčková. Milujem jej neprehliadnuteľné kabelky, ktorými dopĺňa svoje modely. A tiež ma baví
tvorba Hany Frišonsovej, jej jednoduché strihy, ktoré ale skrývajú
efektné detaily.

Sú Slovenky dobre upravené?
Vedia sa vkusne a dobre obliecť?
Baví ma pozorovať ľudí. To je taká tá profesionálna deformácia.
Mám pocit určitej uniformity, ktorá ale dosť často nemá štýl. V takom Londýne som napríklad bola módou ulice úplne očarená.

Čo prevláda v Tvojom šatníku
a akú módu uprednostňuješ Ty
súkromne?
Veľmi často mám pocit, že sa obliekam podľa príslovia Obuvníkove
deti chodia bosé :).
Potrebujem mať na sebe niečo pohodlné. Ja som hlavne nohavicová, takže rifle, tričko a sako :). Celý deň buď lietam v škole a riešim
výtvarné záležitosti, alebo som za strojom a šijem, takže riešiť nejaký outfit naozaj nemá význam.

Do akej miery sú pre Teba určujúce
módne trendy?
Samozrejme, že ich sledujem, ale v tvorbe nie sú pre mňa prvoradé. Riadim sa skôr výrokom: aby sa veci nosili, musia byť nositeľné.
Zakladám si na kvalite spracovania, všetko musí byť čisté, nikde
žiadne nite ( samozrejme pokiaľ to nie je zámer :) ako jedna pelerínka z mojej kolekcie Sivá ofenzíva)

Ktorý zo svetových módnych
tvorcov je Tvojim favoritom?
Samozrejme, že mám pár obľúbených návrhárov. Musím vedieť, čo
sa deje vo svete módy aj preto, že vychovávam nové módne talenty. Ale nie je to tak, že by som pravidelne sledovala ich kolekcie. Asi
by ma to dosť ovplyvňovalo.

Aké budú módne trendy jar 2013?
Stále budú v kurze farby (ohnivo oranžová, ružová, modrá, tyrkysová či smaragdovo zelená). Určite nič nepokazíte keď sa oblečiete
do bielej, pokiaľ sa vám samotná biela nepáči, skombinovaná s čiernou bude hitom.
Vzory – Od jednofarebných pruhov, cez štvorce, obdĺžniky, elipsy,
kruhy a šachovnicové vzory v rôznych farebných prevedeniach.
Nemusíte sa obávať nosiť pruhované šaty ani kockované sako, počítačová grafika bude IN.
Pestrosť 60. rokov
Deti kvetov hlásia comeback! Kvetinové vzory a retro, orient a dokonca aj zvieracie vzory (ale tým som ja stále neprišla na chuť).

Čo by si Ty osobne poradila
našim čitateľkám na sezónu
jar/leto 2013?
Pri všetkom platí, že treba zvážiť prehnanú odvahu a možnosti našej postavy. A menej takmer vždy býva viac. Na osvieženie skúste
pokojne siahnuť po farbách. Prím bude hrať žltá, modrá, zelená
a výrazná, takmer cestárska oranžová, tak prečo sa nevyfarbiť :).
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Predajňu NEW YORKER nájdete na prízemí a 1. poschodí Galérie MLYNY v Nitre.
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TOPÁNKY 29,95 EUR | NOHAVICE 39,95 EUR
SVETER 19,95 EUR

NÁUSNICE 2,95 EUR | NÁRAMOK 3,95 EUR
PLÁST 49,95 EUR | SATY 19,95 EUR
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HODINKY 24,95 EUR | OPASOK 9,9
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|
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NÁRAMOK 6,95 EUR | SUKNA 24,
KLOBÚK 12,95 EUR

NÁRAMOK 3,95 EUR | KLOBÚK 9,95 EUR | BUNDA 49,95
TRICKO 9,95 EUR | NOHAVICE 39,95 EUR

NÁRAMOK 2,95 EUR |
TOPÁNKY 22,95 EUR |
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ICKO 6,95 EUR
NOHAVICE 39,95 EUR

EUR |

OPASOK 5,95 EUR | NÁRAMOK 5,95 EUR
JEANS 39,95 EUR | BUNDA 69,95 EUR
TRICKO 12,95 EUR

V srdci ROXY je šport, tradícia a životný štýl presahujúci
hranice „boardšportu“, ktorý priťahuje celú generáciu aktívnych dievčat a žien.
Osláv jar s novou kolekciou ROXY, ktorá dokonale spojuje
športovú módu so ženskými detailami.

Predajňu značiek Roxy a Quiksilver najdete v Galérii Mlyny na 1. poschodí.

Nová kolekcia Quiksilver je postavená na tvorivej inšpirácii a potrebách
svojich jazdcov. Je navrhnutá tak, aby splnila potreby tých najnáročnejších!

Predajňu značiek Roxy a Quiksilver najdete v Galérii Mlyny na 1. poschodí.
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Jar je už vo vzduchu a každý z nás cíti,
že sa slnko ukazuje čoraz viac. Znamenie,
že sa predsa len blýska na teplejšie časy,
je nenahraditeľné, no nezabúdajte na potrebnú ochranu. Na jar by mali do vašej povinnej výbavy pribudnúť slnečné okuliare,
ktoré ochránia oči a poslúžia aj ako štýlový
doplnok.
Nosíme ich azda každý deň, za každého
ročného obdobia. Vyberáme si ich nielen
podľa oblečenia, podľa nášho vkusu, našej
nálady či na základe zdravotného stavu,
ale i podľa poslednej módy. A práve móda
je to, čo nás ovplyvňuje zrejme najviac. A to
nielen pri výbere slnečných okuliarov.
Možno máte svoj obľúbený kúsok už roky,
no návrhári sa nás snažia zlomiť každú jednu sezónu (a že sa im to aj úspešne darí!).
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S rámami okuliarov, ich tvarmi aj farbami
sa vedia pohrať priam do sýtosti a vždy
ponúknu nejaký nový módny závan. Momentálne sa pripravujeme na príchod sezóny jar/leto 2013 a horúce trendy poznáme už teraz. Nechajte sa inšpirovať!
Čím sú tento rok iné?
Slnečné okuliare na tento rok sa líšia nielen svojím vzhľadom, ale
predovšetkým svojou originalitou. Výber slnečných okuliarov je
potrebné dobre zvážiť, najmä, ak si potrpíme na kvalitu, ochranu,
ale i štýl. Dobré slnečné okuliare nám zvýraznia naše črty a lícne
kosti. Naopak, nevhodne zvolenými okuliarmi si môžeme spôsobiť
zakrytie našich tvárových predností. Z materiálov sa aj najčastejšie
používa plast a čoraz častejšie siahame aj po okuliaroch, ktoré nesú
zvučné mená módnych značiek.

Ktorá farba vyhráva?
Tmavé okuliare iste nechýbajú nikomu z nás, ale tento rok sa ukazuje aj trochu iný trend. Príchod jari a leta síce hlása, že čím farebnejšie, tým lepšie, no ani bielou farbou nič nepokazíme.
Z ďalších farebných vyčíňaní môžeme k letnej dovolenke odporu-

V akých okuliaroch tento
rok vyniknú dámy?
Asi najväčším výstrelkom na tento rok
v dámskych okuliaroch sú okuliare typu mačacích očí.
Už podľa názvu nám tento prívlastok napovie, že svoj názov majú podľa tvaru skiel, ktoré pripomínajú tvar očí u mačiek. Tento šikmý
rám bol veľmi populárny v 50-tych a 60-tych
rokoch a trendový bude aj toto letné obdobie. Najviac sa odporúča chudým dlhším
tváram, no našťastie sú tu aj menej „mandľovité" modely pre oválnejšie tváre. Na ich
nosenie si človek musí zvyknúť, ale je treba
uznať, že sa nosia veľmi pohodlne a pristanú
väčšine žien.
Ďalším módnym doplnkom v podobe slnečných okuliarov sú okuliare, ktoré majú tvar
motýľa. Typickým znakom týchto okuliarov
sú veľké sklíčka, ktoré pôsobia štýlovo a elegantne. V obľube ich nosia módne ikony, rôzne herečky, či módni návrhári.
Odvážnejšími, no veľmi obľúbenými už na začiatku sezóny sa javia slnečné okuliare, ktoré
majú okrúhle sklíčka. Okrúhle okuliare pôsobia
uvoľnene, veľmi neformálne, no zároveň aj
elegantne a na ulici rozhodne pútajú pozornosť iných ľudí. Pri ich výbere ale musíme byť
opatrní, pretože sa nehodia každému typu
tváre. Pri takomto „odvážnom“ výbere by
sme mali dať hlavne na názor okolia.
Ak patríme medzi dámy, ktoré sú viac športový typ, tak ani tu nemusíme tento rok hádzať
„flintu do žita“. Na tento rok sa hodia do našej výbavy športové okuliare, ktoré sú dostatočne veľké a ich sklíčka majú rôzne farby.

Niečo aj pre pánov...?
Ani vo svete pánskej módy sa nemusíme obávať toho, že by naše silnejšie polovičky boli
pozadu. Je síce pravda, že naši „ochrancovia“
nemajú na výber z toľkých druhov módnych

výstrelkov, ale tiež tu treba podotknúť, že
páni si skôr potrpia na funkčnosť, kvalitu
a cenu. Skôr sa podľa možností a typu tváre
orientujú na slnečné okuliare s väčšími typmi sklíčok, a tiež si okuliare kupujú na dlhšie
časové obdobie. Páni takisto ocenia okuliare,
ktoré sú bezrámové. Tieto okuliare dovolia
vyniknúť prirodzenosti.
Novinkou na sezónu pre mladšiu vekovú kategóriu u pánov sú slnečné okuliare s veľkým rámom a širokou paletou farieb, ktoré
ponúka výrobca zn. Carrera. S týmito sa
každý muž stane „cieľom“ žien, ktoré k sebe
hľadajú „trendy“ polovičku a aj slečny si prídu na svoje.

Nakoniec, aj klasika musí
byť..
Pod spomínanou klasikou medzi slnečnými
okuliarmi máme na mysli napríklad tie „letecké“, ktorých sa móda ani po mnohých
sezónach nevzdáva. Nosia ich ako páni, tak
aj dámy a nedávajú na ne ani po rokoch dopustiť. Môžeme konštatovať, že ide takmer
o nesmrteľný trend. A čo okrúhle „lenonky“?
Tie zažívajú veľký návrat po rokoch. Okrúhle
okuliare si získavajú stále väčšiu popularitu.

Na čo pri toľkých trendoch
v slnečných okuliaroch
nezabudnúť?
Pri kúpe slnečných okuliarov treba mať
na pamäti, že všetky by sme si mali riadne vyskúšať. Slnečné okuliare by nám mali presne
sadnúť, nemali by nás nikde tlačiť, ale ani naopak, nemali by byť príliš veľké. Nepohodlné
alebo zle padnúce modely okuliarov nás budú
obťažovať a určite si na ne nezvykneme.

Kde nájsť najnovšie trendy
v okuliaroch?
Už v marci 2013 na svojich majiteľov len
v predajni MANIA v obchodnom centre Galéria Mlyny Nitra čakajú všetky nové kolekcie
slnečných okuliarov značiek Guess, Guess
by Marciano, Gant, Ray Ban, Dolce Gabbana,
Carrera a mnohé iné... Príďte si vybrať svoj
doplnok na rok 2013!
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Predajňu MANIA nájdete v Galérii MLYNY na prízemí.

čiť jemné modré okuliare, samozrejme, dokonalo zladené s plavkami. Na podobnú nôtu
môžeme dať aj pri farbe skiel, trendom tohto leta budú „zrkadlovky“ farieb od výmyslu
sveta od žltej až po modrú farbu. Z hollywoodskych kruhov si však môžeme odsledovať aj to, že bledý rám a tmavé sklá spolu
vôbec nevyzerajú zle.
Obrovský boom na trhu spôsobí taktiež zlatá
farba, ktorá sa opäť vracia ako farba roka!

Každá
práca je
pozitívnym
prínosom
Fotograf Šymon Kliman

Ovplyvnilo Tvoje rozhodnutie stať
sa fotografom prostredie, z ktorého pochádzaš?
Určite áno, ako deti sme sa často hrávali
v tmavej komore a voňali pach ustaľovača.
Pochádzam z veľkej umeleckej rodiny, takže
výstavy a módne prehliadky boli naším
ihriskom.
V súčasnosti sa venuješ najmä
portrétnej tvorbe, napr. cyklus
Partizáni, nádherná séria fotografií Cigáni na pekno, zobrazujúca
Rómov v ich domovskom prostredí
alebo séria Móda v akcii, zachytávajúca prestylovanú modelku v kontroverznom prostredí. Prečo práve
portrét, prečo zameriavaš pozornosť na jedného človeka?
Nenazval by som to tak, že sa zameriavam
na jedného človeka, sú to fotografické súbory, ktoré hovoria o rôznych spoločenských
problémoch.
Fotografovanie portrétov je
psychicky veľmi náročné, vyžaduje veľkú dôveru zobrazovaného
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objektu, nutnosť vytvárať správnu atmosféru, v zlomku sekundy
zachytiť ten správny okamih. Mal
by byť fotograf aj psychológom,
príp. dobrým poslucháčom?
Určite musím vedieť počúvať, portrét je
o človeku na fotografii, nie o fotografovi.
Neviem, či sa by som sa sám nazval psycho-

lógom, ale keď fotografujem partizánov,
portrétujem ich počas rozhovoru. Verím, že
spomienky podliehajú fikcii, každý si na tú
istú udalosť pamätáme úplne inak. Časom
sa tiež tieto spomienky skresľujú, čo však
pretrváva, sú emócie, tie sú reálne. Preto ich
fotografujem pri ich spomienkach.

Venuješ sa aj módnej fotografii. Je to pre Teba
inšpiratívna práca, alebo viac zdroj obživy?
Ako kedy. Keď fotografujem na zákazku, je to spôsob obživy, ale
keď fotografujem svoje nápady, je to skôr o inšpirácii.
Máš malé deti, ako sa dá takáto časovo i duševne
náročná práca skĺbiť so starostlivosťou o rodinu?
Časovo je to iste náročne, ale už to zvládli miliardy rodičov predo
mnou. Naopak, duševne je to relax, nemyslieť na prácu a byť so
svojimi deťmi.
Je náročné v tejto dobe uživiť sa umeleckou fotografiou? Kúpia dnes ľudia originál fotografie?
Neuprednostnia radšej maľbu alebo grafiku?
Na Slovensku je trh s umeleckou fotografiou ešte v plienkach, či
skôr v akomsi prenatálnom veku. Ale všetko má svoj čas. Dnes si
ľudia, čo investujú do umenia, radšej kúpia obraz alebo grafiku.
Snáď sa to časom zmení.
Pre Galériu Mlyny v Nitre si nafotografoval niekoľko kampaní. Je pre Teba takáto komerčná práca
okrem finančného aspektu nejakým prínosom?
Každá práca je pozitívnym prínosom, či už novými skúsenosťami
alebo spoznávaním nových ľudí.

Šimon Kliman je mladý slovenský fotograf, pracujúci pod umeleckým
menom Šymon Kliman. V roku 2008 absolvoval štúdium fotografie na
Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Počas štúdia bol na ročnej
stáži na Vysokej škole umeleckého priemyslu v ateliéri profesora Pavla
Štechu. V súčasnosti pôsobí ako fotograf vo voľnom povolaní, je aktívny
v združení troch mladých fotografov SVK, s ktorými prevádzkuje alternatívny priestor pre kultúru v bývalej továrni Cvernovka v Bratislave.
Šymon Kliman sa vo svojej tvorbe programovo venuje rozvoju otvorenej
spoločnosti prostredníctvom špecificky zameranej umeleckej tvorby, jeho
motívom sú portréty ľudí z rôznorodých sociálnych a kultúrnych prostredí.
Jeden z jeho aktuálnych projektov pod názvom „Beautiful People“ získal
pozornosť verejnosti, médií i odborné ocenenia (Cena rektora VŠVU, Cena
VÚB za fotografiu roka 2009, Cena CIVI EUROPAEO PRAEIUM), fotograf
roka 2012.
V tomto projekte sa Kliman zameral na borenie typického stereotypného zobrazenia života rómskych komunít a ich sociálnych podmienok.
O kolekciu fotografií zobrazujúcich ľudí rómskeho pôvodu so zriedkavým
záujmom o charakter portrétovaného, no zároveň takmer ako módne
ikony, prejavili záujem viaceré zahraničné galérie (Anzenberger Gallery,
Viedeň, Langans Gallery, Praha, Castrum Peregrini, Amsterdam).

25

Predajňu ALPINE PRO nájdete v Galérii MLYNY na 1. poschodí.

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 predovšetkým s funkčnosťou a inteligenciou jednotlivých materiálov, ktoré spolu tvoria dokonalý produkt, ktorý bol testovaný odborníkmi
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.
Kolekcia EXTREME je určená pre náročné outdoorové aktivity. Zloženie a spracovanie jednotlivých modelov je zamerané predovšetkým
na maximálnu funkčnosť, kvalitu a pohodlie. Ide
o dokonalé technické oblečenie, ktoré poskytuje zákazníkovi možnosť kompletného vybavenia
do extrémnych vysokohorských podmienok.
V kolekcií nájdete materiály s veľmi vysokou odolnosťou voči vode, ale zároveň priedušné, aby dokonale odviedli pot z tela.
Kolekcia OUTDOOR tvorí základ sortimentu ALPINE PRO. Je určená ľuďom, ktorí hľadajú pohodlné a kvalitné oblečenie pre svoj voľný čas v prírode a v náročných klimatických podmienkach.
Produkty sú navrhnuté tak, aby maximálne vyhoveli náruživým aj rekreačným športovcom, hlavne
svojou funkčnosťou, spoľahlivosťou a v neposlednom rade dizajnom.
Kolekcia je tvorená výlučne funkčnými materiálmi a obsahuje širokú škálu technických materiálov: PTX MEMBRANE, AQC COATING, SOFT-SHELL,
WINDBARRIER, DWR úprava. Celá kolekcia je bohatá na reflexné prvky pre väčšiu bezpečnosť a viditeľnosť.
Jarná kolekcia s označením PERFORMANCE je
určená nielen pre indoor fitness, ale aj pre väčšinu športových aktivít pod holým nebom. Pro-

dukty z tejto kolekcie sú plné jasných
a výrazných farieb. Použité materiály
majú špeciálne tvary vlákien, ktoré
urýchľujú odvádzanie potu a vysúšanie materiálu, čo zabezpečuje väčší
komfort aj pri väčšej športovej záťaži.
Pridanou hodnotou týchto materiálov
je hlavne zaujímavá štruktúra, ktorá je
príjemná na dotyk.
Kolekcia AUTHENTIC je určená pre
tých, ktorí sú zvyknutí na kvalitu, funkčnosť a design značky ALPINE PRO a taktiež hľadajú pohodlné a funkčné trendy
oblečenia pre každodenný pohyb v meste
a prírode. Kolekcia sa skladá zo základných
radov univerzálnych odevov, ale aj z modelov, ktoré sa vyznačujú zaujímavým
strihovým riešením. Novinkou vo farebnej
škále je žltá, lososová alebo zelená.
Inšpiráciou pre kolekciu KIDS sa stali Dolomity. Farebná paleta detskej dievčenskej
kolekcie sa vyznačuje predovšetkým použitím osvedčenej klasickej ružovej a teraz i vanilkovo žltej. Chlapčenská časť je zostavená
z kombinácie tmavomodrej, výrazne červenej
a stredne modrej farby. Významnou súčasťou
kolekcie sú technické tričká, polokošele a nohavice s rýchlo schnúcou úpravou. Praktické sú
vybrané druhy nohavíc s odopínateľnou spodnou časťou, ktoré sa dajú nosiť aj ako „capri“.
Kolekcia je veľmi výrazná a plná jasných farieb,
ktoré ako celok pôsobia mladistvo a sviežo.
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.
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Proces spracovania vanilkových strukov je mimoriadne
náročný, čo robí toto korenie najdrahším na svete po
šafrane. Rastliny je navyše nutné umelo opeľovať.

Vanilla planifolia alebo Vanilla fragrans je popínavá rastlina z horúcich a vlhkých oblastí Ameriky. Patrí do čeľade
Orchidacee. Je jedinou orchideou, ktorá prináša úžitok vo
forme voňavých sladkých plodov.

Vanilka sa používa nielen ako prísada pri príprave jedál a
nápojov, ale aj ako liečivý prostriedok a tonikum na povzbudenie srdcovej činnosti a celkovú vzpruhu organizmu.
V minulosti sa používala aj v medicíne ako prostriedok
proti horúčke, a tiež ako afrodiziakum.

Vanilka sa do Európy dostala v polovici 16. storočia prostredníctvom španielskych dobyvateľov, ktorí ju objavili v
Mexiku. Názov vanilka pochádza zo slova vainilla, čo znamená malé puzdro alebo lusk.

Vanilka je často súčasťou parfumov. Jej esencia sa používa
v sprchových géloch, penách do kúpeľa a mydlách. Svojimi
účinkami pokožku tela povzbudzuje, hydratuje, predchádza
nadmernému poteniu. Má silný antioxidačný účinok.

ERBARIO TOSCANO UVÁDZA SEDUCTIVE SPICY VANILLA
NOVÚ LÍNIU PRÍPRAVKOV SO ZMYSELNÝMI TÓNMI KORENIA A VANILKY
BEZ PARABÉNOV, FARBÍV, SILIKÓNOV, DERIVÁTOV BENZÉNU
LABORATÓRNE TESTOVANÉ
Magický zmyselný moment. Záhadná aróma vás pohltí ako exotický hodváb.
Pohladí zmysly, poteší tak ženy, ako aj mužov.
Línia Spicy Vanilla evokuje hlboké prepojenie medzi delikátnou ženskou vanilkou a hrejivou energiou korenia.
Jej vôňa je ako elixír: hlboká a melancholická, hrejivá a zamatová.
Inovačné prírodné zloženie prípravkov rozvíja vôňu do nekončného potešenia.

Predajňu FANN PARFUMÉRIE nájdete v Galérii MLYNY na prízemí.

SHOWER SHAMPOO

Sprchový gél a vlasový šampón 2v1 250 ml
Prípravok obohatený o rastlinné extrakty červeného
hrozna, slamihy, nechtíka a harmančeka. Sprchový
gél a šampón 2v1 jemne čistí pokožku tela a vlasov,
pričom pôsobí upokojujúco, omladzujúco a výživne.
Využíva šetrné čistiace zložky, zachováva hydrolipidovú bariéru, zanecháva pokožku zmyselne hodvábnu. Vhodný na každodenné použitie a pre všetky typy
pokožky.

ENERGY BODY WATER

Energiu dodávajúca telová voda 250 ml
Zmes unikátnych rastlinných zložiek vrátane hamamelu
a slamihy pre regeneráciu pokožky tela a jej ochranu
pred vysušením a podráždením. Jemné zloženie bez
obsahu alkoholu pokožku hydratuje a tonizuje. Sladké a zmyselné tóny vanilky sa miešajú s korenistým
charakterom, prinášajú pôžitok, pôsobia proti stresu,
zahŕňajú telo pocitom komfortu a relaxácie.
Aplikácia: nastriekajte na pokožku tela po sprchovaní, či kúpeli.

BODY BALM

Telový balzam 250 ml
Hodvábna telová emulzia s bohatou konzistenciou a vysokým
koncentrátom rastlinných extraktov z červeného hrozna, slamihy,
nechtíka a harmančeka pre upokojenie, omladenie a výživu
pokožky. Obsahuje cennú kyselinu hyalurónovú, ktorá zachováva pokožku optimálne hydratovanú, pevnú a pružnú,
pričom ju chráni pred vysušením. Pokožka je na pocit hladká, hodvábna a intenzívne prevoňaná. Sladká, zmyselná
vôňa vanilky v sprievode korenistých tónov je zárukou
pôžitku, príjemných pocitov, pohodlia a uvoľnenia pokožky.
Aplikácia: krúživými ťahmi vmasírujte do pokožky tela po
sprchovaní, či kúpeli.

SOFT BAR

Toaletné mydlo 140 g
Výživné mydlo šetrne čistí pokožku a zanecháva ju
príjemne vláčnu. Hrejivé vanilkovo-korenisté tóny
pokožku tela zahaľujú do voňavého závoja.

www.erbariotoscano.sk

BEZ

PARABÉNOV
FARBÍV
SILIKÓNOV
DERIVÁTOV BENZÉNU
LABORATÓRNE TESTOVANÉ

www.erbariotoscano.sk

Bicykel – päť
myšlienok
o dvoch kolesách
Väčšina z nás sa asi pamätá na ten pocit šťastia, keď sme
dostali svoj prvý bicykel. A mnohí na svojich ďalších bicykloch zažívali a zažívajú stále rovnaké pocity. Prečo
je ale bicykel pre toľkých ľudí na celom svete taký dôležitý. Rovnako pre deti ako dospelých, mužov a ženy? Pretože je to voľnosť, keď ti odmontujú pomocné kolieska
a ty sám riadiš svoj prvý stroj. Je to neviazanosť, keď môžeš na bicykli objavovať svet okolo seba. Je to sloboda,
keď pretekáš s vetrom a míňaš krajinu okolo seba.
1. História sa opakuje

2. v = s:t

V roku 1817 sa objavil prvý prototyp bicykla. Tzv. „drezinu“
(podľa jej vynálezcu Karla von Draisa) tvorili dve drevené kolesá
zoradené za sebou a spojené drevenou lavicou. Do pohybu sa
uvádzala odrážaním nôh od zeme. A po takmer 200 rokoch sa
naše deti, pred tým ako vysadnú na svoj prvý bicykel s pedálmi, učia udržiavať rovnováhu na odrážadlách. Samozrejme oveľa
krajších, pohodlnejších a bezpečnejších ako bol ich priekopnícky
predchodca.

Na hodinách fyziky nás učili: rýchlosť sa rovná dráha delene čas.
Na bicykli pocítite, že: rýchlosť sa rovná práca vašich nôh krát zvolený prevod mínus kopec, do ktorého šliapete. No a doma potom
pocítite, koľko svalov ste pri točení kľukami použili. V každom prípade: bicykel je najrýchlejší a najvýkonnejší samohybný dopravný
prostriedok, ktorý ľudstvo vymyslelo. Navyše je veľmi ekologický
a praktický – obídete na ňom dopravné zápchy a nepotrebujte hľadať miesto na parkovanie.
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NOVINKA roku 2013!
Dokonalý kompromis medzi obratnosťou a pohodlím
Nová štandardná veľkosť kolies medzi etablovanými 26-palcami
a 29-palcami spája výhody oboch kategórií:
kolesá sú stabilné, bezpečné a pokojné ako 29-palcové, zároveň
sú však ľahké a obratné ako 26-palcové kolesá.

3. Najmúdrejší cyklista
„Život je ako bicykel. Musíš sa hýbať dopredu, aby si nestratil rovnováhu.“ – napísal Albert Einstein v liste svojmu synovi Eduardovi. Človek ale nemusí byť žiaden „Einstein“, aby prišiel na to,
že pohyb je pre nás veľmi prospešný. A o to viac, keď sa hýbeme dopredu. Čo sa týka pohybu na bicykli, tento je považovaný
za veľmi šetrný pre pohybový aparát, prospešný pre kardiovaskulárny systém a efektívny pri formovaní postavy a spaľovaní
tukov. A mnohým naozaj prináša aj rovnováhu v živote.

4. Rovnosť (a bicykel) pre každého!

Cena: 999,99 eur

5. V dobrom i v zlom, v šťastí
i v nešťastí...
Dr. Andrew Pruitt, športový lekár a nadšený cyklista, kedysi povedal, že „...bicyklovanie je manželstvo ľudského tela, ktoré je
prispôsobivé, s bicyklom, ktorý sa dá nastaviť.“ Východiskom je
ale vždy správny výber, pri ktorom okrem srdcových záležitostí
hrajú dôležitú úlohu aj fyzikálne vlastnosti. Napr.: Výška: 46. Miery: 71 / 590 / 73. Hmotnosť 9,50. Meno: Genesis Evolution Team.
Pôvod: Rakúsko. Miesto narodenia: Intersport.
Široký výber bicyklov nájdete v predajni INTERSPORT v Galérii
Mlyny na prízemí.
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Predajňu INTERSPORT nájdete v Galérii MLYNY na prízemí.

GENESIS Axiom Comp horský bicykel 27,5‘‘ (1912720)
Obratný hardtail s inovatívnymi kolesami s veľkosťou 27,5‘‘.
Táto veľkosť predstavuje vyrovnané spojenie trakcie, stability
a obratnosti. Kvalitné 30-prevodové radenie Shimano XT a vidlica
s blokovaním na riadidlach.
Rám: Hliník 7005 P.G., bi-axial
Prehadzovačka/páčky: 30-prev. Shimano XT Shadow/Shimano
Deore Rapidfire Plus
Brzdy: Tektro Draco 2 hydr. Disc (vpredu 180 mm/vzadu 180 mm)
Vidlica: Suntour XCR-LO-R 650B, 100 mm
Kľuka/Prešmykovač: Shimano Deore FC-M552 Hollowtech II.
42/32/24T, Shimano Deore
Veľkosti rámu: 41, 46, 51, 56 cm
Hmotnosť: 12,6 kg

Koncom 19. storočia sa vďaka dostupnosti bicyklov stala robotnícka trieda mobilnou. Ľudia z dedín a predmestí tak mohli v mestách získať pracovné miesta. Vďaka bicyklu sa neprekonávali len
vzdialenosti, ale aj triedne rozdiely. Cyklistické školy a telocvičné
kluby boli prístupné každému, mešťania a vidiečania sa stretávali na súťažiach a pretekoch. Cyklistika okamžite oslovila aj ženy.
A keď začali na bicykel nosiť praktické nohavice, stal sa bicykel
„strojom slobody“ a symbolom feministického hnutia.

Jarné vlasové trendy
Čo nové prináša sezóna jar 2013
do vlasovej úpravy a tvorby?
Jar sa bude niesť v duchu jednoduchosti a rafinovanej strohosti.
Trendové sú univerzálne strihy, teda také, ktoré je možné upraviť
rôznymi spôsobmi. Krátke univerzálne strihy vyzerajú asymetricky,
keď sú uhladené. Na druhej strane dokážu pôsobiť veľmi rebelským
dojmom, keď sú rozstrapatené s výraznou definíciou štruktúry. Ak
sú vaše vlasy dlhé aspoň po plecia alebo dlhšie, zabudnite na zostrihanie do postupna okolo tváre. S vlasmi, ktoré majú všade rovnakú
dĺžku, máte viac možností byť kreatívny. Takéto dlhé vlasy vyzerajú
krásne lesklé, keď sú vyžehlené a uhladené. Natupírovaním a rozstrapatením dodáte ležérnemu mestskému účesu štruktúru a nedbalosť. Navyše máte vždy možnosť vlasy vyfúkať cez okrúhlu kefu
a dodať im elegantný objem.

Aké sú nové trendy účesov?
Na jar by ste nemali zabúdať na to, že každý účes je možné oživiť ofinou. Absolútne perfektné sú husté ofiny strihané do rovna,
nabok alebo s asymetrickými zástrihmi. Takéto štýlové ofiny Vám
umožnia väčšiu slobodu a viac možností stylingu. Tiež môžete
na pár mesiacov odložiť kulmu a natáčky, pretože dominovať budú
dohladka vyžehlené účesy s extra dávkou zrkadlového lesku.

Kadernícky salón SCHWARZKOPF PROFESSIONAL nájdete v Galérii MLYNY na prízemí.

Na túto sezónu dlhé vlasy alebo
krátke?
In je vždy dĺžka vlasov, ktorá pristane konkrétnemu typu tváre.
Dĺžka vlasov musí tiež vystihovať charakter osobnosti a korešpondovať so životným štýlom človeka. Ak ste typ, ktorému vyslovene
pristanú krátke vlasy, odporúčame vám zvoliť strihy, ktorú zvýrazňujú lícne kosti. Zvýraznenie lícnych kostí dosiahnete tak, že vlasy
budú zastrihnuté tesne nad úrovňou úst. Ak ste zástankyňou ultrakrátkych účesov, vyskúšajte doplniť veľmi krátke vlasy dlhšou
ofinou. Získate nielen moderný účes ale aj tajomný, zvodný pohľad.

Aké farby budú in?
Pri farbách hovoríme skôr o odtieňoch, ktoré sa budú nosiť počas
sezóny jar/leto. Na všetkých farbách vlasov budú dominovať teplé
a zlaté odtiene. Najmä blond sa bude sústreďovať na prirodzené
medové s dotykom béžovej. Výnimkou však nebudú ani červené
a hnedé vlasy, ktoré budú na jarnom slnku hrať krásnymi zlatistými odleskami. Novinkou na čiernych vlasoch budú tmavo červené
až tmavo modré alebo slivkovo fialové sekcie, ktoré jednoduchým
strihom dodajú zaujímavý pútavý vzhľad. V každom ročnom období
je však na farbe najdôležitejšia jej žiarivosť a sýtosť. Preto, milé
dámy, ruky preč od nekvalitných, blednúcich a nevýrazných farieb!
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Je v trende použitie melíru?
Melír získava túto sezónu úplne iný rozmer. Klasické svetlejšie melíry robené ako jemné prúžky sú teraz nahradené širokými sekciami,
ktoré vyzerajú veľmi zaujímavo na uhladených účesoch, zatiaľ čo
takéto sekcie dodajú rozstrapateným a štruktúrovaných účesom
sofistikovaný, viacfarebný vzhľad. Na jar sa naozaj nemusíte báť
experimentovať melírom aj na tmavých vlasoch.

Aké novinky prináša z oblasti
vlasovej kozmetiky spoločnosť
Schwarzkopf Professional?
Vlasy sú zvyčajne po zime veľmi zničené. Vplyvy vonkajšieho mrazu a sucha v prekúrených miestnostiach ako aj nosenie hrubých
vlnených čiapok vlasy veľmi poškodzuje. Na jar majú vlasy dostatok času na regeneráciu a prípravu na leto, kedy opäť dostávajú
zabrať vplyvmi UV žiarenia, morskej soli a chlóru v bazénoch. Horúcou novinkou v boji proti poškodeným vlasom je revolučné riešenie, ktoré Schwarzkopf Professional práve prináša na trh. Nová
vlasová starostlivosť z radu BC opravuje aj tie najzničenejšie vlasy,
posilňuje ich a obnovuje ich prirodzený stupeň sily a odolnosti. Výsledkom používania režimu BC Fibre Force je 100 % viac sily, až
do 95 % menej lámavosti vlasov! Nový BC Fibre Force bude dostupný aj v našom salóne Schwarzkopf Professional od marca 2013.
Výnimočnosť produktov z radu BC Fibre Force spočíva v ich prelomovom zložení s mikronizovanými vlasu identickými keratínmi,
ktoré prenikajú hlboko do vlasovej štruktúry, aby vyplnili medzery
v medzibunkovom spojive, ktoré je zodpovedné za silné a odolné
vlasové vlákno.
BC Fibre Force ponúka režim domácej starostlivosti, ale aj exkluzívnu keratínovú kúru v salóne, po ktorej získajú vaše vlasy pocit
znovuzrodenia.
Na otázky odpovedal pán Ján Mezei z kaderníctva Schwarzkopf
Professional v Galérii MLYNY Nitra.

GIO CAFFÈ –
GELATO ITALIANO
V októbri 2011 pribudla v centre
Nitry v Galérii Mlyny nová
prevádzka – Gio Caffè, ktorú
nájdete na prízemí obchodného
centra. Ideou talianskych
majiteľov Lucu Ruggenentiho
a Lucu Pedrottiho bolo, aby
v Nitre vznikol priestor, kde
by sa mohli stretávať ľudia
v priateľskej atmosfére. Dnes
už môžeme povedať, že ich
zámer sa splnil a dokázali
vytvoriť jeden z najlepších
a najoriginálnejších podnikov
svojho druhu v okolí.
Každý deň od 9:00 do 21:00 sa tu môžete osviežiť
čerstvou zmrzlinou z pravých talianskych surovín kombinovaných
s produktami od miestnych dodávateľov. Okrem toho vám v Gio
naservírujú aj fantastickú taliansku kávu, miešané horúce nápoje,
alebo čokoládu zo 70 % kakaa vyrobenú podľa vlastnej špeciálnej
receptúry. Ak patríte k tým, ktorí sa nestíhajú naraňajkovať

doma, môžete tak urobiť Gio Caffè, ktoré do svojej ponuky
zahrnulo raňajky na taliansky spôsob. Tvorí ich croissant
a cappuccino v kombinácii s pomarančovou šťavou - fresh.
V Gio Caffè si prídu na svoje všetci. Študentov i rodiny tráviace
popoludnia na nákupoch tu čaká
posedenie a oddych pri skvelej
káve či zmrzline, ktorú si môžu
nechať zabaliť a vziať domov. Vaša
spokojnosť a milá obsluha je v Gio
Caffè vždy na prvom mieste.
Pre viac informácií sledujte
oficiálnu stránku
www.giocaffe.eu alebo
Facebook www.facebook.
com/giocaffe. Nájdete tu
aktuálne fotky a informácie
o tom, čo sa v Gio Caffè
deje a aké novinky sa zaradili
do ponuky.

Zdravá strava
ako súčasť
životného št
ýlu
Telo, duša a duch sú jedno – jeden energetický celok. Sú to len rôzne kvality energie.
Táto energia do nás vstupuje v najhrubšej
forme potravou, v procese trávenia sa mení
na rôzne kvality – buď kvality charakteru
energie hrubo živočíšnej, alebo na kvality
energie jemnejšej až najjemnejšej, rastlinnej.
Stravou a životosprávou posilníme duchovný vývoj a schopnosti, ktoré pomáhajú rozvinutiu našich najlepších síl a tým
pomáhajú realizovať naše pozitívne životné sny!
SME SAMI TVORCOVIA SVOJHO ŽIVOTA –
NAŠA JE VOĽBA
Predajňu ZDRAVÝ OBCHOD nájdete v Galérii MLYNY na prízemí.

Ako začať?
Zmeniť spôsob uvažovania o jedle. My rátame kalórie a nepozeráme sa na energetickú hodnotu potravín – často jeme prázdne kalórie. Doprajme si radosť z jedla – jedzme s radosťou a nie s trápením
– prírodnú, celú stravu.
Vo výžive platí, že celok je viac, ako súčet zložiek. Celé jedlo, to je
hromada živín, tisíce chemických látok a všetko sa to spája rôznymi spôsobmi v každom jednotlivom jedle. My pravdepodobne nikdy nezistíme, ako to všetko funguje dohromady. Je dokázané, že
z rastlinnej stravy získame ďaleko vhodnejším spôsobom omnoho
viac živín, ako zo stravy živočíšnej.
Za posledné roky zovšadiaľ počúvame, ako sa zvýšil výskyt rakoviny
a srdcovocievnych ochorení, diabetu, osteoporózy, máme alergie
na lepok, laktózu a mnoho ďalších ochorení... Čím je to spôsobené?
Čo sa zmenilo v posledných rokoch? Začali sme jesť upravované
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potraviny, piť viac mlieka, a zároveň konzumovať viac liekov... Zdravotná starostlivosť je na vyššej úrovni, pribúdajú medicínske centrá, máme stále viac diagnostických prístrojov... Zlepšilo sa však aj
naše zdravie?
Na túto otázku si musíme odpovedať každý sám.
Sme ľudia mysliaci a v tomto živote sme zodpovední každý sám
za seba, na nás je výber. Môžeme si vybrať život ovplyvnený druhými, nechať sa manipulovať farmaceutickými a potravinárskymi koncernami, ktoré na nás zarábajú a my chradneme... alebo sa rozhodnúť a zobrať svoj život do vlastných rúk. Začnime zmenou myslenia.
Najjednoduchšie a primárne riešenie je zamyslieť sa odkiaľ naše
choroby začínajú, čo dávame do úst. Tak ako pre motor je najdôležitejšia kvalita paliva, tak pre naše telo je najdôležitejšia správna výživa. Tá správna výživa podporuje naše zdravie vo všetkých
oblastiach našej existencie. Poznáme rôzne trendy stravovania,
mnohokrát závislé na rôznych módnych „diétach” – sacharidová,
bielkovinová, atkinsonova, ducanova... zoberme však do rúk vlastný
zdravý sedliacky rozum a začnime uvažovať. Pred niekoľkými desiatkami rokov ľudia nič nevedeli o bielkovinách, sacharidoch, vitamínoch... počúvali svoje telo a ľudstvo predsa prežilo, sme tu. Ale
vplyvom nesprávnej výživy začíname degenerovať. Dnes istí ľudia
zarábajú obrovské peniaze predajom nezdravých potravín a snažia sa nás presvedčiť, že je to jediná alternatíva, avšak my máme
možnosť voľby.
Vráťme sa k celej strave a zabudnime na chemické a upravované
potraviny.
Zastavte sa v novej predajni Zdravý obchod v Galérii Mlyny, kde
nájdete kvalitné potraviny a prírodnú kozmetiku. Náš personál vám
ochotne pomôže a poradí.

Viete nerozhodnej zákazníčke poradiť vo výbere bižutérie ku konkrétnemu oblečeniu?
Áno, samozrejme. Naše predavačky radi poradia každému, máme
v tom 20-ročnú prax. Najprv musíme poznať vek, štýl, výšku klientky, poznať šaty a typ udalosti. Podľa toho už ľahko vyberieme z našej aktuálnej kolekcie. Stále sa ale riadime zásadou, že menej je viac.

Čo je momentálne trendom
v kolekciách bižutérie jar/leto
2013?
Hlavným trendom tejto sezóny bude nomádsky štýl, t.j. rôzne
šnúrky, strapce, prírodný materiál, bavlna a koža. V bižutérii najmä
strapcové náhrdelníky, pierka, náušnice z kože a drevených korálikov. Vo farbách bude prevládať biela, maslová, jemné zemité farby,
bledoružová, bledomodrá, tmavomodrá a paradajková červená.
V móde budú aj čiernobiele geometrické tvary, k tomu kovová bižutéria striebornej aj zlatej farby. V bižutérii pevné náramky, pevné
obojky a geometrické tvary náušníc.

Čo treba zo svojich starých
zbierok bižutérie navždy vyhodiť?
Jednoznačne nekvalitné, umelé, lacné výrobky.

Novootvorená prevádzka DóRA
fashion na 1. poschodí je plná
nádhernej trendovej bižutérie. Čo
je pre Vašu prevádzku špecifické,
čo Vaše zákazníčky inde nenájdu?
V našej novootvorenej predajni ponúkame nádherné plesové náušnice, náhrdelníky, prstene zo zirkónu, kryštálov ako aj zo swarovski
komponentov. Do vlasov sú to ozdobné sponky, čelenky, ružičky.
Nájdete u nás veľký výber klasickej šperkovej bižutérie zdobenej
swarovski komponentmi, perličkovú kolekciu klasickú aj pre nevesty
i kvalitné gumičky od talianských špičkových výrobcov. Etno trendom je ručne vyrábaná bižutéria z prírodných materiálov z Filipín.

Kvalitná bižutéria si špeciálnu starostlivosť nevyžaduje. Vždy je
však lepšie, keď sa jej nedotýka voda a treba dávať pozor, aby sme
na bižutériu neaplikovali parfum. Dnešné parfumy pôsobia na bižutériu ako riedidlá, môžu rozpustiť farbu na perličkách alebo umelej
a drevenej bižutérii. Jemné a kamienkové kusy odporúčam odkladať do malých škatuliek, šperkovníc alebo vrecúšok, nikdy ich nenosiť len tak hodené v peňaženke alebo v kabelke.
Mojim typom na odkladanie korálikov a náhrdelníkov je, že si ich
dávam na vešiak k šatám ku ktorým ich nosievam, tak ich mám
ráno rýchlo po ruke.

Aké novinky v DóRA fashion by
ste návštevníčkam jednoznačne
odporúčala?
Ani jedna žena by nemala prehliadnuť našu novú kolekciu kryštálových náušníc a prsteňov. Na jar si naše zákazníčky budú môcť vybrať z krásnej kolekcie kvalitných bavlnených šálov bledých odtieňov, zdobených jemným vzorom alebo jemnou madeirou.
Ďakujeme za rozhovor.
Na otázky odpovedala pani Ildikó Liszová, majiteľka bižutérie
DÓRA FASHION.
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Predajňu DÓRA FASHION nájdete v Galérii MLYNY na 1. poschodí.

HLAVNÝM
TRENDOM
SEZÓNY JE
NOMÁDSKY
ŠTÝL

Treba sa o kvalitnú bižutériu
nejako špeciálne starať?

