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OCHUTNAJTE ZDRAVIE V MEDE
S 50 % ZĽAVOU VIAC NA STR. 8-9

VESELÉ VEĽKONOČNÉ
PEČENIE

vermont.eu

JAR je:
Mladá ako láska
Farebná ako dúha
Voňavá ako čerstvo pokosená tráva
Sladká ako bozk
Bezstarostná ako detstvo
Hriešna ako túžba
A čo o nej hovorí pranostika?
Lepšie, keď ťa zima chveje,
než marcové slnce hreje.

Na svätého Gregora idú ľady do mora.
Keď je na Jozefa mráz, bude ovos dobre rásť.
Keď pinka v apríli nepinká,
zamrzla jej bundička i perinka.
Na Vojtecha pekná potecha.
Na Jakuba a Filipa zelená sa každá lipa.
Studený máj – v stodole raj.
Ako to vidí naša mládež?
Lastovičky prileteli,
včielky pekne bzučia,
potok nám spieva o jari,
všetky stromy pučia.

Čo je to pastovaný,
alebo krémový med?
KAMPAŇ „Kto je Vaším
vzorom?“
Deti neoklamete
falošnou pozlátkou,
vyžadujú pravdu
„PROTI SLNKU
SLNEČNÉ OKULIARE...“
PRÍRODNÁ A ORGANICKÁ
KOZMETIKA SOAPHORIA
Veľkonočné pečenie
DOKONALÁ PLEŤ
S Q-SWITCHED LASEROM
LEN V DERMACENTER
Príloha novín Rendez-vous
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A čo na to lekár?
Prebúdzajúca sa jarná príroda začína alergikom spôsobovať ťažkosti.
Hlavným jarným alergénom, teda látkou vyvolávajúcou podráždenie
organizmu, je na Slovensku peľ brezovitých stromov, medzi ktoré
patria brezy, jelše a liesky.
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Tú najkrajšiu jar vám všetkým želám!
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Mgr. art. Andrea Marešová

Ročník vydávania – 5. Ročník
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OBJAV TE NAŠU KOLEKCIU NA MARKSANDSPENCER .SK

N O VÁ KO L E KC I A
H R A FA R I E B
Otvorte Váš šatník jasným farbám
a skvelým graﬁckým potlačiam našej
novej kolekcie. Zamilujte sa do sviežich
tónov moderného londýnskeho štýlu.

www.facebook.com/
marksandspencerceskarepublika

POBLÁZNENÍ
JAROU

NECHAJTE SA UNIESŤ PRVÝM JARNÝM VÁNKOM A DOPRAJTE SI PORIADNY DÚŠOK ŠTÝLU!
TÚTO SEZÓNU SA AMERICKÁ ZNAČKA GANT INŠPIROVALA OHRIATYMI ULICAMI KALIFORNIE,
A TAK VÁM PRINÁŠAME PÁR TIPOV AKO ZDOKONALIŤ SVOJ JARNÝ LOOK.
Zaspomínajte si na univerzitu.
erzitu.
tným
Červený bomber s univerzitným
ýbave
logom prepožičia vašej jarnej výbave
zhľad.
neuveriteľne mladistvý vzhľad.

A i nič
ič neoživí
ži í váš
áš jarný
j ý look
l k tak,
t k ako
k
Asi
mikina s kvetovanou potlačou.
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Mod
Modrá košeľa dodá príjemný
akce vášmu business outfitu.
akcent

AK STE DOTERAZ BOLI PRAVIDELNÝM NÁVŠTEVNÍKOM SKRINE VÁŠHO
PARTNERA, MÁME PRE VÁS DOBRÚ SPRÁVU! UŽ SA NEBUDETE MUSIEŤ
POTAJOMKY VKRÁDAŤ DO JEHO TERITÓRIA. PRIPRAVILI SME PRE VÁS
MNOŽSTVO CHIC KÚSKOV, VĎAKA KTORÝM DOCIELITE DOKONALÝ
BOYFRIEND, NO ZÁROVEŇ STÁLE ŠTÝLOVÝ BUSINESS VZHĽAD.
MALÉ JARNÉ NUTNOSTI

Nechajte
pastelové
farby
ovládnuť
váš šatník!

Tmavomodrá
bundička
alebo blejzer
by mala tvoriť
neodmysliteľnú
súčasť vášho
jarného šatníka.

Ak ešte
nevlastníte
bielu košeľu,
je čas to
napraviť.

Dbajte
na kvalitné
doplnky.

Skrátené modré
nohavice s prúžkami
vám bude závidieť
nielen vaša polovička.

Nepoznáme
univerzálnejší kúsok
ako tmavomodré
chino nohavice.

Predajňu GANT nájdete v Galérii MLYNY na 1. poschodí.
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ČO JE TO PASTOVANÝ,
ALEBO KRÉMOVÝ MED?
PASTOVANÝ MED ZOSTÁVA DLHO
ROZTIERATEĽNÝ PODOBNE AKO MASLO ALEBO MASŤ A TO VĎAKA TOMU,
ŽE MED BOL UPRAVENÝ PASTOVANÍM.
Pastovanie medu znamená, že počas doby keď med začal kryštalizovať, bol med niekoľkokrát denne premiešavaný viachranným hranolom.
Toto miešanie spôsobilo, že sa kryštáliky medu porozbíjali na menšie
a touto úpravou si med dlhodobo zachová vlastnosti podobné maslu
alebo masti, t.j. je ľahko roztierateľný na chlieb a pod. Pastovaný med
je ideálnou pomazánkou na pečivo, pretože nesteká a pritom ostáva
vždy mäkký a vláčny. Pastovaný med obsahuje jemnú arómu z nektáru širokého množstva kvitnúcich rastlín. Je to základ a znak vysokej
kvality našich medov. Pastovaný med je prírodný kvetový med (väčšinou repkový), v ktorom zostávajú neporušené všetky biologicky aktívne látky, ako sú enzýmy, vitamíny a minerálne látky. Pastovaný med
nestráca pastovaním nič na svojej kvalite a výnimočnosti. Pri skladovaní
v chlade a tme si zanechá všetky biologicky aktívne látky. Pri pastovaní
ide o mechanickú úpravu medu a v žiadnom prípade nie o chemickú.
Do medu sa nič nepridáva, iba sa niekoľkokrát denne premiešava.

Škoricový med - pastovaný
Priaznivé účinky škoricového pastovaného
medu:
* posilňuje srdcový tep
* odstraňuje infekcie močového mechúra
* lieči bolesti žalúdka
* posilňuje imunitný systém
* zabraňuje usadzovaniu tukov
* upravuje hladinu cholesterolu

Pri preukázaní týmto
článkom, pri kúpe akéhokoľvek
ochuteného pastovaného medu,
dostanete druhý za polovicu.
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Zázvorový med
Zázvorový med priaznivo pôsobí pri:
* chrípke a nachladnutí
* zápale priedušiek
* vylučovaní hlienov
* nevoľnostiach a migréne
* redukovaní hmotnosti
* tráviacich ťažkostiach
* uvoľňuje krvné cesty

Kakaový med - pastovaný
Priaznivé účinky kakaového pastovaného
medu:
* obsahuje antioxidanty
* pôsobí povzbudzujúco na organizmus
* spomaľuje proces starnutia
* napomáha liečbe zápalov
* prispieva k dlhovekosti
* zlepšuje náladu
* zlepšuje imunitný systém

SUPER POTRAVINA VČELÍ PEĽ
Včelí peľ pôsobí blahodarne na všetky orgány ľudského tela. Je to najsilnejší antioxidant, ktorý sa vôbec nachádza v prírode. Antioxidanty
sú považované za možné ochranné látky pred poškodením ľudského
organizmu voľnými radikálmi a spomaľujú vývoj mnohých chronických
ochorení. Včelí peľ obsahuje 185 živín a 22 aminokyselín, tisíce rôznych
enzýmov, hormónov, vitamínov a ďalších látok. Peľ obsahuje 35% proteínu, obrovské množstvo B-komplexu, vitamíny A, C, D a E, K, minerálne
látky (napr. draslík, horčík, vápnik, meď, železo, kremík, fosfor, síra, chlór,
mangán), bielkoviny (napr. leucín, izoleucín, valín, lyzín, metionín, fenylalanín, treonín, tryptofán) ďalej 22 aminokyselín, organické kyseliny, terpentíny, nukleové kyseliny, regulátory rastu, esenciálne mastné kyseliny
(napr. linolová, linolénová, arachidonová), sacharidy (napr. glukóza, fruktóza, dextrín, škrob, celulóza, ribóza, pentóza, kyselina glukurónová, kyselina pyrohroznová, pollenín), 27 minerálnych látok (napr. draslík, horčík,
vápnik, meď, železo, kremík, fosfor, síra, chlór, mangán) a viac ako 100
enzýmov.
V prírodnej liečbe a prevencií má peľ mimoriadne dôležité miesto so širokým spektrom použitia. Pri užívaní peľu väčšina ochorení slabne alebo
úplne zanikne.

Liečebné využitie peľu:
* pri chudokrvnosti z nedostatku železa
* pri anémii následkom silnej menštruácie
* pri chorobách pečene – po žltačke, pri cirhóze
* pri chronickom zápale prostaty, po operáciách prostaty
* pri srdcovo-cievnych ochoreniach
* pri zápche, žalúdočných problémoch, ochoreniach čriev a ťažkostiach s trávením
* pri nechutenstve a úbytku hmotnosti
* pri poruchách telesného a psychického
vývoja
* pri ochoreniach kože, kĺbov, očí
* pri poruchách spánku a depresiách, vďaka
bohatému obsahu zinku a vitamínu B6
* pri cukrovke – pomáha regulovať hladinu
glukózy
* pri dermatologických poruchách, napríklad
vredoch, akné, ekzémoch, herpesoch
* pri hojení rán a poškodených tkanív
* pri žilovej nedostatočnosti, kŕčových žilách, hemoroidoch
* pri zvýšenej fyzickej a psychickej námahe
Peľ tiež spomaľuje procesy starnutia. Slúži ako rehabilitačný prostriedok po operáciách a chorobách. Slúži tiež ako podporný prostriedok
imunitného a nervového systému, pomáha predchádzať infekciám. Peľ
tiež napomáha revitalizovať vlasy a pôsobí preventívne proti ich vypadávaniu. Peľ môže chrániť pred sennou nádchou, ktorá zapríčiňuje
astmu. Peľ u diabetikov znižuje hladinu cukru v krvi. Predchádza vypadávaniu vlasov, zlepšuje ich vzhľad a rast. Je to vďaka cysteínu - aminokyseline obsahujúcej síru. Vlasy obsahujú okolo 1 % cysteínu. Vlasy
prestanú vypadávať a niekedy hustnú. Peľ zabraňuje tiež lámavosti
nechtov.
Dávkovanie
Dávkovanie dospelý:
preventívne: 12 g (3 čajové lyžičky) za deň
liečebne: 24 g (6 čajových lyžičiek) za deň
Dávkovanie deti:
od 3 – 5 rokov: 6 g (1 až 2 čajové lyžičky) za deň
od 6 – 12 rokov: 8 g (2 čajové lyžičky) za deň
Odporúčaný spôsob užívania peľu: Do úst si vložíme jednu čajovú lyžičku
peľu, peľ necháme v ústach rozpustiť pomocou slín (pretože sliny napomôžu k lepšiemu využitiu látok nachádzajúcich sa v peli v našom organizme), dobre rozžujeme a následne prehltneme. Ak sa vám chuť peľu
nepáči, odporúčame si do úst pridať aj trocha medu s peľom, prípadne
rozpustiť peľ vo vlažnom nápoji. UPOZORNENIE - Peľ sa nesmie podávať
bez lekárskeho dozoru silným alergikom!

Stánok SVET MEDU nájdete v Galérii MLYNY na prízemí.
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JARNÉ
PREBUDENIE
V ZNAMENÍ
MODREJ
ZIMNÉ OBDOBIE SA POMALY, ALE ISTO, STÁVA MINULOSŤOU. NA SCÉNU PRICHÁDZA
JAR A S ŇOU AJ NOVÝ VIETOR
DO VÁŠHO ŠATNÍKA. ZABUDNITE
NA TMAVÉ FARBY A ŤAŽKÉ
KABÁTY.
Elegancia v podaní námorníckej modrej poslúži ako ideálny
tip pre váš jarný outfit.
Ľahké jarné kabáty a dlhé nohavice sú zárukou, že vás
nezaskočia posledné chladné dni. Tmavé odtiene modrej
zjemníte kombináciou s jasnou bielou. Obľúbené sú voľné
a pohodlné topy, ako aj jemné šatky, ktoré outfit vhodne
doplnia.
Predajňu GATE nájdete v Galérii MLYNY na 1. poschodí.
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9.98 EUR

19.98 EUR

29.98 EUR

5.98 EUR
7.98 EUR
OSVIEŽTE SVOJ VZHĽAD

PO CHLADNEJ ZIME
A INŠPIRUJTE SA VÝBEROM

Z KOLEKCIE GATE

JAR/LETO 2015
19.98 EUR

29.98 EUR

19.98 EUR

25.98 EUR

5.98 EUR

9.98 EUR
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„KTO JE
VAŠÍM VZOROM?“
KAMPAŇ

CHRISTY TURLINGTON ZALOŽILA NADÁCIU EVERY MOTHER COUNTS (KAŽDÁ MATKA SA POČÍTA), KTOREJ CIEĽOM JE ZAISTIŤ BEZPEČNÉ TEHOTENSTVO A PÔROD PRE VŠETKY ŽENY.
LIYA KEBEDE BOLA VYMENOVANÁ VEĽVYSLANKYŇOU DOBREJ VÔLE SVETOVEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ORGANIZÁCIE PRE ZDRAVIE MATIEK, NOVORODENCOV A DETÍ V ROKU 2005, KRÁTKO PRED TÝM, NEŽ ZALOŽILA NADÁCIU
LIYA KEBEDE FOUNDATION, KTOREJ CIEĽOM JE ZNÍŽIŤ ÚMRTNOSŤ MATIEK, NOVORODENCOV A DETÍ V ETIÓPII
A NA CELOM SVETE.
TONI GARRN SA NEDÁVNO STALA MEDZINÁRODNOU VEĽVYSLANKYŇOU KAMPANE „PRETOŽE SOM DIEVČA“ SPOLOČNOSTI PLAN, KTORÁ SA SNAŽÍ RIEŠIŤ PROBLEMATIKU DISKRIMINÁCIE Z DÔVODU POHLAVIA NA CELOM SVETE.
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AKÁ JE HLAVNÁ MYŠLIENKA KAMPANE?
V tohtoročnej sezóne, kedy sa otvára prvá predajňa spoločnosti Lindex
v Londýne, je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým zdôrazniť základné hodnoty Lindex - pozitívny prístup, krása, ženskosť, svedomitosť, spolunažívanie.
Aby sme tieto hodnoty posilnili, vytvoríme kampaň, ktorá bude nielen oslavou vonkajšej krásy, ale tiež krásy vychádzajúce zvnútra.
#superrolemodel /supervzor - to, kým sme, určujú naše činy
Cieľom tejto kampane je posilniť vedomie, že každý z nás môže niečo zlepšiť, či už v malom alebo väčšom meradle. Kampaň tiež kladie otázku: „Kto
je Vaším vzorom?“
Kampaň ukazuje, že nezáleží len na krásnom vzhľade, záleží na tom, aby
sme sa zapojili a urobili niečo dobré a posunuli svet pozitívnym smerom.
Osobnosti podieľajúce sa na našej kampani sú ako súčasné supermodelky
i vzory, a preto sme zvolili označenie „supervzory“.
Taktiež chceme upozorniť na jednu ďalšiu tému, ktorým sa spoločnosť
Lindex zaoberá, a ktorá môže zlepšiť život mnohým ľuďom, a to je voda.
Nevyhnutnosť, ktorá zďaleka nie je pre každého samozrejmosťou. V tejto
kampani vyzývame našich zákazníkov, aby sa počas tejto kampane spojili
v našich predajniach. Zaviazali sme sa, že sa staneme hlavným partnerom
spoločnosti WaterAid a že každý rok darujeme najmenej 1 milión švédskych korún získaných z našej predajnej činnosti.

KTO JE PRE SPOLOČNOSŤ LINDEX VZOROM?
Pre nás je to niekto, kto robí niečo dobré, v akejkoľvek podobe, v malom
alebo veľkom meradle, a tým inšpiruje ostatných, aby ho nasledovali, alebo
aby sa sami stali vzormi pre ostatných. Môžu to byť jednotlivci, ale aj celej
spoločnosti a my ako jeden z popredných európskych maloobchodných
predajcov módy veríme, že dokážeme inšpirovať mnoho našich zákazníkov.

VNÍMAJÚ VAŠI EXISTUJÚCI A POTENCIÁLNI ZÁKAZNÍCI DNES
LINDEX AKO SVOJ VZOR?
Áno, myslím, že áno, v rôznych oblastiach, ako je aj naša angažovanosť
v boji proti rakovine prsníka, ktorý podporujeme už viac ako 12 rokov.
A dúfam, že naše nové partnerstvo so spoločnosťou WaterAid bude tiež
úspešné.

ČO HOVORÍTE TÝM, KTORÍ TVRDIA, ŽE MÓDNY PRIEMYSEL SA
SVOJÍM DÔRAZOM NA VZHĽAD A VONKAJŠIU KRÁSU NEMÔŽE
FUNGOVAŤ AKO VZOR PRE OSTATNÉ?
Naša kampaň so supervzormi ukazuje, že nezáleží len na krásnom vzhľade,
záleží na tom, aby sme sa zapojili a urobili niečo dobré a posunuli svet
pozitívnym smerom. Osobnosti podieľajúce sa na našej kampani sú ako súčasné supermodelky i vzory, a preto sme zvolili označenie „supervzory“.

AKO FUNGUJE LINDEX AKO ZNAČKA AKO VZOR PRE VAŠU CIEĽOVÚ SKUPINU?
Naša dlhoročná angažovanosť v boji proti rakovine prsníka je oblasťou,
kde môže byť Lindex ako značka vnímaný ako vzor. A tiež je to téma,
ktorá sa dotýka celého radu našich zákazníčok.

SPOLOČNOSŤ LINDEX BÝVA ČASTO KRITIZOVANÁ ZA TO, ŽE VO
SVOJICH KAMPANIACH POUŽÍVA NESPRÁVNE VZORY, AKO NAPRÍKLAD PRÍLIŠ ŠTÍHLE MODELKY. JE TÁTO KAMPAŇ V TOMTO
SMERE OBRATOM?
Nemôžem súhlasiť s tým, že sme často kritizovaní, dostávame od našich zákazníkov aj silnú pozitívnu spätnú väzbu, sme si však vedomí,
že nie všetci vždy súhlasia s každou našou voľbou modeliek pre kampane. Táto kampaň má posilniť vedomie, že každý z nás môže niečo zlepšiť, či už v malom alebo väčšom meradle, a stať sa inšpiráciou
pre ostatných.

JE TOTO CESTA, AKO POSILNIŤ VAŠU ZNAČKU?
Sme medzinárodný módny reťazec, máme viac ako 480 predajní v 16
krajinách. Tak ďaleko sme sa dostali len vďaka tvrdej práci a odhodlaniu.
Všetko, čo robíme, každý deň - od prípravy návrhov až po kontakt so
zákazníkom v predajni - smeruje k tomu, aby sme posilnili našu značku.
A skutočnosť, že to môžeme spojiť so zdôraznením role vzorov je niečo,
čo považujeme za veľmi dobrú veci.

PREČO STE SI PRE SVOJU KAMPAŇ NA JAR A LETO VYBRALI
PRÁVE TIETO TRI MODELKY?
Vždy si vyberáme modelky na základe toho, kto môže našu módu a naše
modely prezentovať tým najlepším možným spôsobom. Domnievame sa,
že Christy, Liya a Toni sú dokonalým stelesnením našich jarných kolekcií.
A okrem toho, že sú to všetko známe a renomované modelky, pôsobia
každá z nich tiež v sociálnej oblasti, kde sa zameriavajú predovšetkým
na materstvo a na deti, konkrétne v nadácii Every Mother Counts, v nadácii Liya Kebede Foundation a v kampani „Pretože som dievča“ spoločnosti Plan International.
A tiež sme chceli určité vekové rozpätie, aby sme ukázali, že vzorom
môžete byť bez ohľadu na to, v akej životnej fáze sa práve nachádzate.

AKÝM SPÔSOBOM SA MODELKY ZAPÁJAJÚ DO KAMPANE?
Modelky budú predvádzať jarnú módu značky Lindex a okrem toho si
budú vyberať svoje obľúbené kúsky a budú hovoriť o svojom pôsobení
v sociálnej oblasti, čo bude dúfajme inšpiráciou pre každého z nás, aby
sme robili dobré skutky.

JARNÉ NÁKUPY LINDEX S ČASOPISOM MAMINKA
UŽ 25. 4. 2015, 10:00 – 15:00 V PREDAJNI OC GALÉRIA MLYNY, NITRA.
Predajňu LINDEX nájdete v Galérii MLYNY na 1. poschodí.
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NEW YORKER

JAR 2015
DÁ
DÁMSKA
JARNÁ KOLEKCIA ZNAČKY NEW YORKER
SA NESIE V DUCHU SVIEŽOSTI, HRAVOSTI A JARNE
NEJ ENERGIE. DOMINUJÚ V NEJ PREDOVŠETKÝM
KV
KVETINOVÉ VZORY A VÝRAZNÉ NÁPISY. POPRI
SLI
SLIM FIT JEANS SÚ PRE KOLEKCIU TYPICKÉ BLÚZKY A ĽAHKÉ JARNÉ BUNDIČKY. Z FARIEB DOMINUJE MARHUĽOVÁ, PÚDROVÁ A SVETLOŽLTÁ.
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Predajňu NEW YORKER nájdete v Galérii MLYNY na prízemí a 1. poschodí.
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DETI
NEOKLAMETE
FALOŠNOU POZLÁTKOU,
VYŽADUJÚ PRAVDU

16

GALÉRIA MLYNY PRIPRAVUJE V NAJBLIŽŠÍCH DŇOCH OTVORENIE MULTIKINA MLYNY CINEMAS. PRI TEJTO PRÍLEŽITOSTI SME POLOŽILI PÁR OTÁZOK
REŽISÉRKE A SPISOVATEĽKE MARIANE
ČENGEL-SOLČANSKEJ.
AKO STE SA K TEJTO PROFESII DOSTALI? MALI STE K FILMOM VZŤAH UŽ Z RODINY?
Nie, naši sú skôr televíznymi divákmi než filmovými. O profesii režisérky som začala uvažovať až po tom, ako mi Norbert Žilka, vynikajúci
vedec a môj dobrý priateľ predpovedal, že ňou raz budem.

V KINÁCH PRÁVE BEŽÍ VÁŠ CELOVEČERNÝ FILM LÁSKA
NA VLÁSKU. AKO SA DÁ PRÍPRAVA A TVORBA TAKTO NÁROČNÉHO PROJEKTU SKĹBIŤ S RODINOU A MALÝM DIEŤATKOM?
Dá sa a nie je to vôbec problém. Okrem toho som stihla napísať román
Láska na vlásku, scenár k môjmu ďalšiemu filmu Popol všetkých zarovná a obhájiť dizertačnú prácu. A stále si myslím, že keby som nebola kávičkofil a knihomoľ, stihla by som toho ešte viac. Nemáme totiž doma
televíziu a tak nezabíjam čas. Delím ho medzi prácu a domácnosť. Moja
dcéra Ester je stále so mnou. Myslím, že ak by Da Vinci alebo Ľudovít
Štúr vysedávali pred telkou, tiež by nestihli to množstvo práce.

AUTORSKY I REŽIJNE STE SA PODPÍSALI POD CELOVEČERNÉ FANTAZIJNÉ A ROZPRÁVKOVÉ FILMY. ČÍM TO JE, ŽE JE
PRE VÁS TENTO ŽÁNER TAKÝ LÁKAVÝ?
Každý môj film spadá do iného žánru. Legenda o Lietajúcom Cypriánovi je historická snímka, film Obhliadka sociálna dráma, Miluj ma alebo
odíď romantický ženský film a Láska na vlásku rozprávka. Môj ďalší
film, ktorého predlohou je román Dominika Dána, bude detektívka.
Ale máte pravdu, že najradšej pracujem na kostýmových historických
snímkach. Je to nádherná práca, zhmotnený sen.

OVPLYVNILO NARODENIE VAŠEJ DCÉRKY POHĽAD NA TO,
AKO K ROZPRÁVKAM PRISTUPUJETE?
Neviem. Skôr to ovplyvnila moja rodina, moje tety, ktoré mi v detstve čítali rozprávky a svojou výchovou zo mňa učinili knihomoľa. Ester ovplyvnila celý môj život a zmenila ho, presne tak, ako materstvo
zmení všetky ženy. Rozprávka je najťažší žáner, lebo je určený deťom
a deti neoklamete falošnou pozlátkou, vyžadujú pravdu. Jeden múdry človek raz povedal, že každý umelec by mal povinne venovať časť
svojej tvorby deťom.

ŽIEN-REŽISÉROK JE MEDZI MUŽSKÝMI KOLEGAMI AKO
ŠAFRANU. POCIŤUJETE V TOM VÝHODU ALEBO NEVÝHO-

DU? MAJÚ PRED VAMI ŠTÁB A HERCI ROVNAKÝ REŠPEKT
AKO PRED MUŽOM-REŽISÉROM?
A viete, že dobrých režisérok je momentálne na Slovensku viac ako
dobrých režisérov? Za všetky spomeniem aspoň Miru Fornay, Lauru
Sivákovú, Martu Ferencovú, Zuzanu Liovú, Zuzanu Piussi, Ivanu Šebestovú, Katku Kerekes, Ivetu Grófovú, Evu Borušovičovú, Ivone Vávrovú,
Janu Bučka. Slovenských filmov vzniká dosť, len je potrebné presekať
si cestu do klubových kín. Rešpektovať sa musíme v civilizovanej spoločnosti všetci navzájom, bez ohľadu na pohlavnú príslušnosť, neviem
prečo by to pri filme malo byť inak.

PRACUJETE VO FILMOVOM PROSTREDÍ, KTORÉMU NA SLOVENSKU RUŽE PRÁVE NEKVITNÚ. NECÍTITE NA SEBE VEĽKÝ TLAK, ŽE ČOCHVÍĽA NEBUDE ZA ČO PRACOVAŤ?
Myslíte financie? Tie boli a sú problémom. Ak nebudem môcť točiť
filmy, budem maľovať alebo písať knihy. Ale naopak, myslím si, že slovenské filmy sú výborné, určite lepšie ako české. Nechýba mi, že netočíme prázdne utárané komédie. Na rozdiel od Maďarska vyrábame
zasa výpravnejšie filmy a slovenské dokumenty patria k zlatému pokladu strednej Európy.

JE V DNEŠNEJ DOBE MIMORIADNE ŤAŽKÉ ZOHNAŤ PENIAZE NA DLHOVEČERNÝ FILM?
Áno, mimoriadne ťažké. Každý slovenský film je finančne poddimenzovaný, a to že vznikol, je zázrak.

AKÉ MÁTE V NAJBLIŽŠEJ BUDÚCNOSTI PRACOVNÉ PLÁNY?
Mám roztočený film Popol všetkých zarovná. Teraz v tomto okamihu
som v Indonézii, zostanem tu až do jari, kým nedokončím scenár s názvom Generál - o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Tak mi držte palce.
Ďakujeme za rozhovor.
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S M H Crossover taška 44,95 €
PAT CALV IN Slipper - lakovaná koža 59,95 €

HARMONY
V NADCHÁDZAJÚCEJ JARNEJ SEZÓNE SA BIELA FARBA KOMBINUJE S PASTELOVOU
A ZVODNOSŤ S ĽAHKOSŤOU. ŠPICATÉ DVOJFAREBNÉ ELEGANTNÉ TOPÁNKY ČI BALERÍNY,
SUPERMÄKKÉ NÍZKE ČLENKOVÉ ČIŽMY (CHELSEA-BOOTS) A PRILIEHAVÉ ŠNUROVACIE
TOPÁNKY SA VYŠVIHLI MEDZI NAJOBĽÚBENEJŠIE DOPLNKY.
Miami Pop
Športová časť módy je definovaná materiálmi ako nylon, neoprén, sieťovina, PVC a svietiace efekty pomocou inovácií hi-tec. Ideme na to s otvorenými vzdušnými čižmičkami,
našuchovačkami, teniskami, špicatými balerínami a v neposlednom rade neónové, ligotavé
špicaté lodičky na podpätku a kabelky do ruky.

FUNKY SHOES
Sandál na podpätku
29,95 € 1342818490

On the run
V pánskej móde sa túto jar spája to najlepšie z dvoch svetov:
klasické našuchovacie topánky
a šnurovacie topánky, ktoré kráčajú odvážne v spojení s bežeckými topánkami. Hladká koža, velúr
alebo kombinácia textilu teraz
vybočujú z radu vďaka rozmanitému dezénu.

Urban poet
Muži nemajú žiadne starosti
so supermäkkými topánkami
a členkovými čižmami (chelsea
boots) ako i poddajnými šnúrkami z hladkej alebo velúrovej kože.
Milujú totiž eleganciu a variabilnosť, pričom hlavnú úlohu hrá
cielená pohodlnosť.

Vagabond, Sneaker
69,95 € 1241106150

SMH
Malá kabelka
24,95 € 6131220397

SMH
Sandál na podpätku –
kombinovaná koža
49,95 € 1342818368

Topánky

ROWLAND BROTHERS
Slipper - hladká koža
79,95 € 2131202622

ROWLAND BROTHERS
Vyššia členková topánka - velúr
79,95 € 2233501964

LOCK
Šnurovacia topánka - velúr
49,95 € 2221133668

SMH
Vyššia členková topánka - velúr
44,95 € 2141104874

Predajňu HUMANIC nájdete v Galérii MLYNY na prízemí.

FUNKY SHOES
Balerína
19,95 € 1141306240

Never 2 Hot
Vyššia členková topánka
na podpätku
39,95 € 1243604286

VÔŇE JARI SÚ TU!

SALVATORE FERRAGAMO
EMOZIONE EdP 30ml 57 €
EMOZIONE EdP 50ml 83 €
EMOZIONE EdP 30ml 109 €
Max Factor EXCESS SHIMMER očné tiene
Trblietavé, super roztierateľné, očné tiene 10,50 €

Gucci
Guilty Diamond Limited Edition
EdT 50ml 76 €
Guilty Pour Homme Diamond
Limited Edition EdT 90ml 91 €
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Iceberg Man, pánska,
toaletná voda
Iceberg Man EdT 50 ml
31 €
Iceberg Man EdT 100 ml
38 €

Predajňu FANN parfumérie nájdete v Galérii MLYNY na prízemí.

Police Icon
Eau de Parfum Vapo 40ml 29 €
Eau de Parfum Vapo 75ml 38 €
Eau de Parfum Vapo 125ml 48 €

Collistar Gloss Nail Lacquer
lak na nechty 7,30 €
Collistar
Gloss Design
Collis
s
na pery 19,60 €
lesk n

Nová debutová vôňa pre mužov
Jimmy Choo Man disponuje
intenzívnou sviežosťou kontrastujúcou
s drevitými a aromatickými fougére
tónmi. Exkluzívne v parfumériách FAnn.
Toaletná voda 50 ml 55 €
Toaletná voda 100 ml 77 €
Tuhý dezodorant 75 g 18 €
Balzam po holení 150 ml 24 €

MAVALA GEL
FINISH TOP COAT
hladký a objemný vzhľad
gélových nechtov

Versace Eros Pour Femme, dámska,
parfumovaná voda
Versace Eros Pour Femme EdP 30 ml 66 €
Versace Eros Pour Femme EdP 50 ml 89 €
Versace Eros Pour Femme EdP 100 ml 121 €

Pery dostávajú počas
zimných mesiacov poriadne
zabrať. Uľaviť im môžete
kvalitným balzamom na pery
Erbario Toscano.
Balzam na pery Hrozno
15 ml 9,90 €
Balzam na pery Oliva
15 ml 9,90 €

FOREVER LIP SHINE
Farebný rúž vo forme
vysúvacej tyčinky 8 €
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„PROTI SLNKU

SLNEČNÉ OKULIARE...“
...TO SI POVIE KAŽDÝ, AKONÁHLE VYKUKNE PRVÉ JARNÉ SLNIEČKO.
NA VYZBROJENIE SA PROTI SLNEČNÝM
LÚČOM JE UŽ TEN NAJVYŠŠÍ ČAS. MANIA,
AKO KAŽDÝ ROK, PRICHÁDZA S NOVOU
KOLEKCIOU SLNEČNÝCH OKULIAROV DOKONCA AJ PRE TÝCH, KTORÝCH ZRAK NIE
JE BEZPROBLÉMOVÝ.
NA ČO DBAŤ PRI VÝBERE TÝCH SPRÁVNYCH?
Pri výbere slnečných okuliarov dbajte hlavne na kvalitný UV filter. Vo
všetkých predajniach MANIA vám bezplatne UV filter na vašich alebo
práve skúšaných okuliaroch zmeriame, aby ste si boli istí, že je váš zrak
stopercentne chránený. Ďalším faktorom, ktorý je potrebné zvážiť, je
účel, na ktorý budete slnečné okuliare nosiť. Množstvo značiek okuliarov ponúka veľa funkcií okuliarov ako polarizácia, antireflexná úprava,
fotochromatická funkcia a mnoho ďalších. Pre lepšiu orientáciu v tejto
tematike je potrebné, aby ste pri nákupe slnečných okuliarov navštívili
predajcu, u ktorého nájdete odborný personál, ktorý vám ochotne poradí a pomôže nájsť tie správne okuliare práve pre vás.
Ak nosíte dioptrické okuliare a chceli by ste sa chrániť proti nepríjemným slnečným lúčom, riešením môžu byť kontaktné šošovky s UV
filtrom, samozrejme, zodpovedajúcou dioptriou, ktoré očiam môžu
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poskytnúť akú-takú ochranu, ale, na druhej strane, nedokážu ochrániť
citlivú pokožku na očných viečkach ako aj v okolí očí. Preto je tu pre vás
aj druhá možnosť, farebné dioptrické sklá, ktoré vám v predajni MANIA
vložíme do vhodne vybraných slnečných okuliarov či okuliarového rámu.
Tak budú vaše oči aj pokožka maximálne ochránené.

CENA ALEBO KVALITA?
Mnohí z nás uprednostňujú cenu pred kvalitou a ohrozujú tým vlastné
zdravie. Zaujímavým príkladom sú práve slnečné okuliare. Málokto si uvedomuje, že ide o položku, na ktorej sa rozhodne neoplatí šetriť, práve naopak. Zlým výberom slnečných okuliarov vašim očiam určite neulahodíte,
ba čo viac, môžete im spôsobiť vážne zdravotné komplikácie. Lekári čoraz
častejšie zmieňujú tieto:
• Rakovina môže postihnúť aj očné viečka. Koža na nich je mimoriadne
tenká a citlivá na nebezpečné UV žiarenie. Nosením slnečných okuliarov
riziko výrazne znížite.
• Neustálym prižmurovaním očí si koledujete o vznik, respektíve o prehlbovanie vrások v okolí očí
• Nekvalitné slnečné okuliare oslabujú váš zrak
• Rovnako prispievajú k tvorbe šedého zákalu
• V extrémnych prípadoch môžu byť nekvalitné slnečné okuliare zodpovedné za fatálne poškodenia sietnice

LACNÉ ALEBO ŽIADNE?
Vyjadrenia odborníkov hovoria jasnou rečou. Ak máte doma slnečné okuliare bez UV filtra, svoje oči ohrozujete viac, než by ste na očiach nemali
nasadené žiadne. Vaše zreničky sa totiž pod tmavými sklami rozširujú,
a tým pádom sa do nich škodlivé žiarenie dostáva ešte ľahšie.

NIEKOĽKO PRAVIDIEL, AKO ROZOZNAŤ SPRÁVNEHO PREDAJCU OKULIAROV
• Nie je predajca ako predajca
• Záruky - na všetok sortiment by sa mala vzťahovať zákonom stanovená
2-ročná záruka
• Istota, že predajňu nájdete na jej obvyklom mieste
• Cena - slovenskí zákazníci sú zvyknutí na pomer medzi kvalitou a cenou
• Servis - záruku, servis a doplnkové služby by ste mali mať možnosť
BEZPLATNE využiť
• Vernosť stálym zákazníkom - vernostná karta, ktorá vám bude ponúknutá spolu s rôznymi benefitmi, hovorí o vierohodnosti predajcu

A ČO SA BUDE NOSIŤ TENTO ROK?
To, čo sa túto sezónu nosí a aké sú módne trendy na tento rok, zistíte
hneď, ako navštívite niektorú z predajní MANIA. Nová kolekcia slnečných
okuliarov 2015, ako zvyčajne, neprináša len nové farebné prevedenia, ale
aj mnoho nových dizajnových vychytávok.
Aj v roku 2015 platí, že sa nosí všetko, v čom sa cítime dobre a pohodlne.
No predsa majú hlavné slovo módni dizajnéri, ktorí si pre nás pripravili
niekoľko noviniek.

FARBY A TVARY
Top farbami pre novú sezónu zostávajú stále čierna a hnedá, farby vhodné pre konzervatívnych zákazníkov, ktorí nemajú chuť experimentovať.

PRE EXTRAVAGANTNEJŠÍCH, KTORÍ SA CHCÚ UKÁZAŤ:
Páni: V pánskych kolekciách, či už športových alebo elegantnejších modeloch sa tento rok využíva viac farieb, napríklad modrá, zelená, červená,

žltá... Z materiálov plastové, kovové modely, prípadne novinkou sú aj modely okuliarov, kde sú oba tieto materiály obsiahnuté naraz.
Dámy: Podobne ako pri pánskych kolekciách, nová kolekcia slnečných
okuliarov pre dámy hýri farbami ako žltá, ružová, fialová, či nová, absolútna farba sezóny s názvom „Marsala“ (vínovo červená). Aj takéto okuliare
v ponuke MANIE určite nájdete. Z materiálov obľúbené plastové či kovové
modely, a tiež modely „mixované“, teda plastové aj kovové zároveň.
Pri okuliaroch pre obe pohlavia ešte vždy pretrváva „retro“ ošiaľ. Myslíme
tým napr. modely okuliarov v tvare „lennoniek“, príp. iné tvary, ktoré sú
nám známe z dávnejšej histórie. Nie sú pre každého, no určite si nájdu
svojich fanúšikov.

A ČO FARBY SKIEL?
Najväčším hitom tejto sezóny sú „revo“ šošovky (sklá so zrkadlovou úpravou tzv. zrkadlovky). Doteraz sme takéto úpravy skiel našli viac v športových slnečných okuliaroch, no na rok 2015 si ich dizajnéri dovolili použiť
aj v dámskych, elegantných modeloch okuliarov, napríklad v modeloch
v tvare „mačacie oči“, či napríklad v tzv. pilotkách.
Veríme, že aj tento rok si zo širokej ponuky značiek či modelov nájdete tie
správne slnečné okuliare pre vaše oči.
Nezabudnite, pre vlastné dobro a dobro svojich očí, zainvestujte do kvality a vôbec nemajte z vyšších výdavkov výčitky. Vaše oči sa vám za to
poďakujú!
Krásne leto želá MANIA

Predajňu MANIA nájdete v Galérii MLYNY na prízemí.
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Monyca Eleogram | Professional Surfer | Yilan Dali Tiengou Temple, Taiwan | 24°58’10.0”N 121°55’30.8”E | #ROXYREADY

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

Rosy Hodge | Professional Surfer | Yilan Dali Tiengou Temple, Taiwan | 24°58’10.0”N 121°55’30.8”E | #ROXYREADY

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

PRÍRODNÁ A ORGANICKÁ

KOZMETIKA SOAPHORIA
PRÍRODNÁ A ORGANICKÁ KOZMETIKA SOAPHORIA MÁ ZA ZÁKLAD RASTLINNÉ OLEJE, KTORÉ SÚ
SPRAVIDLA LISOVANÉ ZA STUDENA (PANENSKÝ OLEJ), LEN NIEKTORÉ SA ZÍSKAVAJÚ EXTRAKCIOU.
OBOHACUJEME JU KVETOVÝMI VODAMI (HYDROLÁT), EXTRAKTMI Z LIEČIVÝCH BYLÍN, BLAHODARNÝMI ÍLMI, MINERÁLMI, ÉTERICKÝMI OLEJMI, MEDOM A VČELÍM VOSKOM, VITAMÍNOM C A E, KOENZÝMOM Q10. NEOBSAHUJE ROPNÉ DERIVÁTY ANI ŽIADNE SYNTETICKÉ EMULGÁTORY, FARBIVÁ,
KONZERVANTY ANI UMELÉ PARFÉMY. PRETO VÁM V NAŠOM OBCHODE PRINÁŠAME LEN OVERENÚ
PRÍRODNÚ KOZMETIKU A PRI KAŽDOM VÝROBKU UVÁDZAME KOMPLETNÉ ZLOŽENIE, ABY STE VEDELI, ČO OBJEDNÁVATE. AJ Z TÝCHTO DÔVODOV NAŠA KOZMETIKA NEZAŤAŽUJE ORGANIZMUS A POKOŽKA JU VNÍMA AKO NIEČO PRIRODZENÉ.
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NAŠE HODNOTY SÚ S LÁSKOU ZAPRACOVANÉ

DO NAŠICH VÝROBKOV
100 % RASTLINNÉ ZLOŽKY
Vedeli ste, že všetky naše výrobky sú 100 % vegetariánske a že viac ako
90 % z nich je vyrobených z vegánskych surovín? Používame iba vegetariánske suroviny, pretože nepodporujeme zneužívanie zvierat. Naše
výrobky nie sú testované na zvieratách, podobne ako aj ingrediencie
využívané pri výrobe.
Mnohí výrobcovia kozmetiky sa spoliehajú na živočíšne prísady. My však
aktívne hľadáme alternatívy rastlinného pôvodu. Napríklad glycerín, ktorý využívame v našej báze mydla, je vyrobený z amerických sójových
bôbov. Výsledkom je luxusné, 100 % vegetariánske a kvalitné mydlo.
V niektorých prípadoch sme sa odhodlali použiť v našich výrobkoch ingrediencie, ako je med, jogurt a vajcia. Pracujeme neustále na tom, aby
sme zabezpečili, aby každá surovina používaná pri výrobe, pochádzala
iba z ekologického hospodárstva a od dodávateľov, ktorí majú etické
správanie a zdieľajú podobné hodnoty ako Soaphoria.

pre čo najširší segment. Kúpou produktov značky Soaphoria pomáhame
našej ekonomike.

RUČNÁ VÝROBA
Inšpirované prírodou... vyrobené s láskou! Produkty sú výsledkom každodennej ručnej práce, ktorú s radosťou vykonávajú členovia tímu Soaphoria. V každom výrobku a aj v nábytku v značkových predajniach
máte možnosť pocítiť snahu, oddanosť a lásku, s ktorou boli vytvorené
pre nás, milovníkov prírody a jej darov.

EKO BALENIE
Keď ide o balenie, menej je niekedy viac! Sme nesmierne hrdí na to, ako
balíme naše výrobky. Pre ochranu nášho prostredia a prírody využívame
na etikety ľahko rozložiteľný papier, snažíme sa eliminovať plast a umelé
baliace materiály. Uprednostňujeme sklo, ktoré máte možnosť u nás vrátiť a získať tak zľavu z nákupu, a my ho opätovne využijeme.

CHRÁNIME ZVIERATÁ
Vedeli ste, že v minulosti testovali prvok kvality „dráždenie pokožky“
likoch? „Netestované na zvieratách“
kozmetického výrobku hlavne na králikoch?
dstavovať aj kroky implementované
by nemal byť len slogan. Mal by predstavovať
ýrobkov, od výberu dodávateľov sudo praxe, vo výrobe kozmetických výrobkov,
vých produktových konceptov pred
rovín a látok až po testovania hotových
ich uvádzaním na trh. Na etiketách našich produktov nájdete malé logo
naznačujúce, že sme pyšní, že naše výrobky a suroviny neboli testované
na zvieratách.

ETICKÝ NÁKUP
Každý kus hotového produktu je vyrobený, aby potešil spotrebiteľa,
okúzlil krásnou vôňou a splnil jeho funkciu vďaka množstvu zapracophoria vznikla aj z dôvodu značnej
vaných aktívnych látok. Značka Soaphoria
dnej kozmetiky. Snažíme
medzery na slovenskom trhu prírodnej
úpou byliniek od regiosa pomáhať nášmu hospodárstvu kúpou
ej republiky,
nálnych bylinkárov z celej Slovenskej
surovín od domácich dodávateľov a zároveň
ozumponúkať naše hotové produkty za rozumupnia
né a prijateľné ceny, ktoré sprístupnia
d ktty
du
kvalitné prírodné kozmetické produkty

Stánok s prírodnou kozmetikou SOAPHORIA nájdete v Galérii MLYNY na prízemí oproti predajni INTERSPORT.

27

VEĽKONOČNÉ
ČOKOLÁDOVÁ KOCKA
À LA SACHER
Suroviny
• 250 g čokoláda
• 6 ks vajcia - bielky
• 60 g maslo
• 1 dl voda
• 100 g múka polohrubá
rhuľový
• džem jahodový alebo ma
e
eni
var
• 2 ks čokoláda na
• 110 g cukor práškový
lo, vodu a práškový
ľa dáme rozpustiť čokoládu, mas

PEČENIE

Do vodného kúpe
koodstavíme a pridáme múku a na
cukor. Keď je všetko rozpustené,
nom a múkou vysypaaste
vym
na
eme
Peči
y.
bielk
niec ešte vyšľahané
°C desať až dvanásť minút.
nom plechu pri teplote 180 - 190
áme vychladnúť. Po šírke plát
nech
a
e
opím
Upečené hneď vykl
e
y a spojíme ich džemom. Dám
rozrežeme na dva rovnaké plátk
do chladničky.
vý
y sa používa zásadne marhuľo
Do originálnej Sacherovej tort
iť namiesto jahopouž
te
skús
ho
k
kocie
to
tých
džem. Aj v prípade
dového.

SUFLÉ TORTA
S LESNÝM OVOCÍM
Suroviny
Korpus:
• 12-15 ks vajcia - bielky (0,5 l)
• 0,5 kg orechy mleté
• 0,5 kg cukor kryštál
• 2 PL múka polohrubá
Krém:
• 0,5 l mlieko
• 0,5 kg maslo
• 200 g cukor kryštál
• 100 g krémový prášok
• 1 vrecko cukor vanilkový
• 300 g ovocie lesná zmes mrazené
• cukrová poleva - cukor a voda
Bielky s cukrom vyšľaháme na tuhý sneh, do ktorého zamiešame
orechy a múku. Pečieme na plechu, na ktorý si vymastíme vyznačené okrúhle tvary, a posypeme múkou. Rovnomerne na vymastené a múkou vysypané plochy rozdelíme hmotu a pečieme pri 180
- 200 °C asi osem minút.
Dáme variť mlieko s cukrom. Do misky dáme krémový prášok a rozmiešame s troškou mlieka. Keď mlieko vrie, prilejeme zmes krémového prášku a varíme až do zhustnutia. Necháme vychladnúť
a postupne primiešame maslo.
Krém rovnomerne rozdelíme na plátky. Naplnenú tortu dáme
do chladničky. Na vrch si zarobíme cukrovú polevu a boky môžeme
obsypať mandľami alebo orechmi.

BANÁNOVOORTA
GAŠyTANOVÁ T
Surovin
• 6 ks vajcia
rubá
• 6 PL múka poloh l
tá
• 6 PL cukor kryš
33 %
• 0,5 l šľahačka
yštál
kr
r
ko
• 100 g cu
• 2 ks želatína
• 2 ks banány
é pyré
• 250 g gaštanov
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ové cesto, ktoru vyšľaháme piškót
Z vajec, múky a cuk
e 180 °C asi
lot
tep
pri
me
tovej for
ré upečieme v tor
dnúť. Vyšľahla
ečené necháme vyc
20 až 25 minút. Up
rom.
háme šľahačku s cuk
tom rozpustíme.
učať do vody a po
Želatínu dáme nap
tlačíme vidličroz
ré
kto
,
banány
Do šľahačky pridáme
atínu. Dáme
žel
nú
iešame rozpuste
kou, nakoniec zam
íme a dáme
lad
zah
rne
me
no
, rov
túto zmes do formy
c.
hodín alebo na no
do chladničky na 6
hame gaštaky a na vrch nastrú
nič
ad
chl
z
me
Vyberie
i.
ľam
nd
žeme obsypať ma
nové pyré. Boky mô

TVAROHOVOBROSKYŇOVÁ BOMBA
Suroviny
• 8 ks vajcia
• 8 PL múka polohrubá
• 8 PL cukor kryštál
• 3,5 dl šľahačka 33 %
• 2 ks želatína
• 75 g cukor kryštál
• 2 ks cukor vanilkový
ý
• 350 g tvaroh smotanov
ne
sky
bro
e
eni
bal
•1

ktoré
e cesto na 2 piškótové plátky,
Z múky, vajec a cukru vyšľahám
tej
guľa
polo
enej
sklen
ej
jedn
Do
.
°C
pečieme pri teplote 180 – 200
rala) a vystelieme ju
vybe
ie
lepš
ba
bom
nám
sa
misy dáme fóliu (aby
aháme
e napučať do trošky vody. Vyšľ
jedným plátkom. Želatínu dám
m cukrom.
šľahačku s cukrom a vanilkový
ínu
ačky a nakoniec zohriatu želat
šľah
do
oh
tvar
me
pridá
m
Poto
u dáme do formy
krém
vičku
polo
u
Jedn
.
adka
a vymiešame dohl
niec
yjeme zvyšným krémom a nako
a položíme naň broskyne. Prikr
om.
plátk
ým
celé zakryjeme druh
môžealebo na celú noc. Ozdobovať
Dáme do chladničky na 6 hodín
u.
me šľahačkou a farebnou ryžo

JABLKOVÉ KOL

IESKA

Suroviny
• 450 g múka hladk
á
• 300 g maslo
• 150 g cukor práš
kový
• 2 ks vajcia
• štipka soli
• 2 kg jablká
• 300 g cukor kryš
tál
• 1 PL škorica
• 2 ks cukor vanilko
vý
• 4 dl šľahačka 33
%

Z múky, masla, práško
vého cukru, vajec a
soli zarobíme linecké
cesto, ktoré potom vtlá
čame do pripravených
formičiek. Pečieme
pri teplote 180 – 190
°C asi osem až desať
minút.
Medzitým nastrúham
e jablká a dáme ich var
iť s kryštálovým cukrom, vanilkovým cukrom
a škoricou. Varíme asi
30 minút, jablká sa
nesmú celkom rozvar
iť. Uvarené jablká nec
háme vychladnúť a potom ich rozdelíme do
upečených košíčkov.
Dáme do chladničky a
vyšľaháme šľahačku. Dám
e ju do ozdobného
vrecúška a jednotlivé
kolieska ozdobíme pod
ľa fantázie.
Upečené košíčky z líst
kového cesta môžete
naplniť rôznymi plnkam
- výborná je napríklad
i
tvarohová s hrozienkam
i. V sezóne sú skvelé
aj náplne s drobným ovo
cím – malinami či černic
ami.

BABIČKINE VEN

ČEKY

Suroviny
Cesto na 6 venček
ov:
• 300 g múka hladk
á
• 25 g cukor
• 1/2 KL soľ
• 1 vrecko pomocn
ík na kysnuté cesto
Expres Dr. Oetker
• 150 ml voda
• 40 ml olej
• 1 ks vajce
Na potretie a posy
panie:
• 1 ks vajce
• mandľové lupien
ky

Na prípravu cesta dám
e do misy múku, cukor
a soľ. Prisypeme Pomocníka na kysnuté ces
to Expres a dôkladne
premiešame. Pridáme
vodu, olej a vajce. Var
eškou vypracujeme hla
dké cesto, ktoré sa
nelepí na steny nádoby
.
Cesto rozdelíme na 6
dielov. Z každého dielu
cesta vyváľame 3 valčeky asi 20 cm dlhé a
spletieme do vrkočov.
Konce vrkočov spojím
do venca a dáme na ple
e
ch vyložený papierom
na pečenie.
Venčeky potrieme vaj
com a posypeme ma
ndľovými lupienkami.
Pečieme v predhriate
j rúre (v elektrickej rúr
e na 180 °C, v teplovzdušnej na 150 °C, v
plynovej rúre stupeň
3).

KRÉMEŠOVÉ
TROJUHOLNÍKY
S ČERSTVOU FIGOU
Suroviny
• 0,5 kg cesto lístkové
• 1 l mlieko
• 300 g cukor kryštál
• 2 ks cukor vanilkový
• 5 ks vajcia
• 0,3 l šľahačka
e
• 3 ks čokoláda na vareni
vý
mo
• 0,12 kg prášok kré

dáme
e dva rovnaké plátky, ktoré
Z lístkového cesta vyvaľkám
e vidličkou. Pečieme
chám
popi
e
jemn
a
h
plec
ý
na múkou poprášen
ladnúť.
minút. Upečené necháme vych
pri teplote 190°C asi 10 až 12
misy
ej
jedn
Do
om.
cukr
m
a vanilkový
Mlieko dáme variť s 2/3 cukru
kou mlieka. Keď
troš
s
e
iešam
rozm
a
žĺtky
dáme krémový prášok,
e až
krémového prášku a žĺtok a varím
mlieko zovrie, prilejeme zmes
vyšľa
y
bielk
e
iešam
pudingu zam
do zhustnutia. Do ešte horúceho
e šľahačku. Keď
hám
vyšľa
zitým
Med
u.
cukr
hané s 1/3 kryštálového
ým
e šľahačku a prikryjeme horn
je puding vychladnutý, rozotriem
čokoládou. Krájame
nou
uste
rozp
ahli
poti
si
plátkom, ktorý sme
čerstvou figou.
na trojuholníky. Servírujeme s
je
raviť aj z medového cesta. Hoci
prip
ete
môž
si
eše
krém
Výborné
vého lístkového
hoto
z
v
pláto
enie
upeč
ako
a
taká príprava zložitejši
ako
še, už aj to si môžete kúpiť
cesta, výsledok stojí za to. Navy
polotovar.
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I LU S T R A Č N Í F OTO

PREDAJŇA S.OLIVER
PREDAJŇU S.OLIVER NÁJDETE
V GALÉ R I I M LYNY NA 1. P O S C H O DÍ

DOKONALÁ PLEŤ
S Q-SWITCHED
LASEROM LEN
V DERMACENTER

PO ABSOLVOVANÍ ROZSIAHLEHO ŠKOLENIA DOKTORKY MUDR. VERONIKY
ĎURČANSKEJ V SOULE, DERMACENTER
ROZŠÍRILO SVOJU PONUKU O JEDINEČNÝ Q-SWITCHED LASER NA SLOVENSKU,
KTORÝ PREDSTAVUJE EFEKTÍVNU METÓDU OMLADENIA POKOŽKY, ODSTRÁNENIA
PIGMENTOVÝCH ŠKVŔN, CIEVNYCH LÉZIÍ,
ČI ODSTRÁNENIE NEŽELANÉHO TETOVANIA. OŠETRENIE S TÝMTO LASEROM JE
TÝM SPRÁVNYM RIEŠENÍM PRE VŠETKÝCH,
KTORÍ TÚŽIA VYLEPŠIŤ SVOJ VZHĽAD.
32

PREČO SI DERMACENTER VYBRALO ROZŠÍRIŤ SVOJU PONUKU O Q-SWITCHED LASER?
Špeciálne navrhnuté hlavice a násadce sú k dispozícii pre rôzne druhy klinických ošetrení, pri rôznej úrovni výkonu lasera.
Efektívne ošetruje vrásky, zväčšené póry, cievne lézie, pigmentové škvrny a pehy a zároveň odstraňuje aj tetovania.
Základným kritériom pre výber nového lasera do DERMACENTER bola bezpečnosť, zabezpečenie komfortu zákazníka a trvácnosť výsledkov.
VYKONÁVANÉ OŠETRENIA
• laserová rejuvenizácia
• laserová akné terapia
• laserová vascular terapia
• laserová pigmentová terapia
• laserové odstraňovanie tetovania

AKO OŠETRENIE PREBIEHA?
LUCID Q-PTP využíva dve vlnové dĺžky 1064 nm a 532 nm s konštantnou energiou laseru vo veľmi krátkom časovom období. Laser prejde
hlboko do pokožky, čím dochádza k zlepšeniu štruktúry pleti a celkovému ozdraveniu pleti, odstráneniu vrások, pigmentových škvŕn. Vďaka preniknutiu do pokožky sa tento laser využíva aj na odstránenie
tetovania.
VÝSLEDOK A DOBA ZOTAVENIA
Výsledok je okamžitý, elastickosť kože je dlhodobá. Doba ošetrenia je
približne 20-30 minút. Počet opakovaní ošetrenia je individuálny v závislosti od diagnózy pleti, hĺbky vrások, elasticity kože, veku, použitia farieb pri tetovaní a podobne. Po ošetrení nie je potrebná takmer
žiadna doba na rekonvalescenciu. Už niekoľko hodín po ošetrení je
možné navrátiť sa k bežným denným aktivitám.

ODSTRÁNENIE TETOVANIA
Ak sa svojho tetovania chcete zbaviť raz a navždy, nechajte si ho odstrániť Q-SWITCHED laserom. Ide o moderné pokročilé odstránenie tetovania. Laser produkuje krátke záblesky, ktoré prechádzajú cez vrchnú vrstvu kože, bez toho aby ju porušili. Svetlo rôznych vlnových dĺžok
je vstrebávané pigmentom tetovacích farieb a následne dochádza
k jeho rozstreleniu - rozloženiu pigmentu na malé častice. Poškodené
farebné častice odstráni imunitný systém kože alebo sa odlúpnu spolu
s poškodenými povrchovými bunkami. S každým ďalším ošetrením sa
hĺbka, do ktorej laser pôsobí, zvyšuje a odstraňuje sa tak i tetovanie
v spodnejších vrstvách kože. Q-SWITCHED LASER tak odstráni aj najhlbšie a najproblematickejšie farebné tetovania.
Ošetrenia s Q-SWITCHED LASEROM sú veľmi efektívne a jeho použitím
sa dajú dosiahnuť výborné výsledky za veľmi krátku dobu. Tento laser
nájdete len v DERMACENTER.

www.dermacenter.sk

Dermatokozmetické centrum DERMACENTER nájdete v Galérii MLYNY na prízemí.
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