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IPREMENA ŽENY
Obľúbená súťaž PREMENA ŽENY sa skončila veľkým
žrebovaním 27. marca 2011. Hlavnou cenou pre víťazku
bola kompletná zmena vizáže z rúk profesionálov a my
dúfame, že sa tento zámer podarilo naplniť. Prvú
cenu získala pani Janka Matláková z Nitry, pracujúca
mama dvoch detí, ktorá za svojou prácou vo farmaceutickom výskume dochádza až do Hlohovca.
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Ako nám na seba prezradila, vzhľadom na každodenné cestovanie uprednostňuje pohodlnú ležérnu módu a na náročnejšiu starostlivosť o vlasy
a vizáž jej veľa času nezostáva. I v deň samotnej ,,Premeny“ prišla až po
skončení pracovnej doby, a tak bolo pre všetkých zúčastnených príjemným prekvapením, s akou radosťou, trpezlivosťou a optimistickým naladením prijímala niekoľkohodinovú tortúru spojenú so zmenou vizáže
a stylingu.
Pani Janky sa najprv ujalo kaderníctvo Schwarzkopf z Galérie MLYNY. Kaderníčka jej po vzájomnej konzultácii zafarbila vlasy a celkový dojem z farby
umocnila tmavšími prúžkami, ktoré dodali účesu objem a plasticitu.
Nová farba i ľahká fúkaná, ktorú pani Janka dokáže zvládnuť i doma za pár
minút, ju zmenili na nepoznanie.
Ďalším významným posunom bolo líčenie pod záštitou spoločnosti FANN
Parfumérie. Vizážistka značky Max Factor dokonale profesionálne odhadla
typ pleti, farebnosť a intenzitu líčenia, ktoré pani Janke pristane do práce
i na malé večerné príležitosti. Naučila tak pani Janku nalíčiť sa rýchlo a profesionálne i doma.
Záver zmeny patril stylingu a výberu oblečenia a doplnkov na viaceré
príležitosti. Keďže pani Janka väčšinu času trávi v práci a so svojou
rodinou, uprednostnila výber formálneho i ležérneho oblečenia do práce
a voľnočasový outfit na pekné jarné dni, strávené s manželom a deťmi.
Oblečenie, topánky i doplnky boli zapožičané v Galérii MLYNY z predajní
Marks&Spencer a Promod.

Pani Janka Matláková okrem premeny získala 5-dňový
pobyt v AquaParku TATRALANDIA a permanentku
do fitnes centra BODYWORLD v Galérii MLYNY, takže
dúfame, že zmenou jej vizáže priazeň Galérii MLYNY
nekončí a po oddychovom pobyte v Tatrách sa k nám
bude vracať ako pravidelná návštevníčka fitnes centra.

PRETO VÁS UŽ VOPRED POZÝVAME NA

LETNÁ MÓDNA
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exit model management
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Kto vás priviedol k práci v modelingu?

Za čo najviac utrácate?

K modelingu ma priviedla vtedy ešte neznáma Adela
Banášová, v tom čase speakerka vo Funradiu. Keďže sa
poznala s ľuďmi z agentúry Exit a práve vtedy hľadali nové
tváre, oslovila ma na ulici, či by som nechcela robiť modelku.

Neutrácam veľa ani na oblečenie, ani na topánky alebo kabelky. Keď sa mi niečo páči, tak si to
kúpim. Skôr viac míňam na taký ten každodenný
život, na posedenia a výlety s priateľmi, na darčeky pre moju rodinu.

Čo vám práca v modelingu dala?
Veľmi veľa. Najmä skúsenosti, pocit zodpovednosti
v skorom veku, zážitky, spoznanie nových ľudí a miest.

Čo vám naopak vzala?
Nemám pocit, že by mi niečo vzala. Možno mi bolo len ľúto
vymeškania rôznych akcií, výletov a osláv s mojimi spolužiakmi a kamarátmi, keďže som veľa cestovala.

Aké sú vaše plány do budúcnosti?
Zatiaľ až tak budúcnosť neplánujem. Ale určite by som si
chcela vyskúšať aj normálne stále zamestnanie, najmä
aby som získala nejakú prax. Uvidíme, čo mi život prinesie.
A samozrejme, plánujem aj rodinu a deti, ale to nie je
otázka blízkej budúcnosti.

Čo nesmie chýbať vo vašej kabelke?
Určite nesmie chýbať balzam na pery, ten používam niekoľkokrát denne. Taktiež slnečné okuliare
a žuvačky. V mojej kabelke musím mať aj papierové
vreckovky a mokré dezinfekčné vreckovky na ruky.

Čo by ste odkázali mladým
začínajúcim modelkám?
Odkázala by som im, nech zostanú sami sebou, aj keď
budú úspešné, nech na sebe popracujú, ak je to v ich
silách, a nech sa neboja. Tiež nech si užijú každú jednu
pracovnú cestu, lebo veľakrát majú možnosť vidieť
a zažiť to, čo máloktorí ich rovesníci.

Kam sa bude v budúcnosti uberať váš
pracovný život?
Vyštudovala som sociálnu prácu a veľmi by ma bavilo
pracovať v tejto oblasti. Alebo by som možno ostala aj
v oblasti reklamy a médií, čo ma tiež veľmi láka. Takže
dve úplne odlišné oblasti.

Aké oblečenie uprednostňujete
v súkromí?
Rozhodne pohodlné oblečenie. Skôr tenisky alebo
balerínky a k tomu rifle a tričko alebo blúzka. Tiež rada
nosím voľné sukne a šaty, tielka rôznych farieb.

Aké sú vaše módne odporúčania
na toto leto?
Páčia sa mi vzorované dlhé, ale aj krátke šaty a sukničky, pásikavé tričká a tielka, kaki krátke nohavice a malé
kabelky cez plece.

Čo by ste si nikdy neobliekli?
Nepáčia sa mi nohavice do pása, mám pocit, že mi to
deformuje postavu. Tiež nemám rada výraznú žltú
a oranžovú farbu, asi nič tejto farby by som si nikdy
neobliekla.

www.exitmm.sk | www.charliebrown.sk
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sat
ˇ y 12,95 E
okuliare 4,95 E
náhrdelník 5,95 E
tasˇka 9,95 E

fresh
10

sort
ˇ ky 19,95 E
top 9,95 E
prstenˇ 3,95 E
sandále 7,95 E
okuliare 9,95 E
tasˇka 14,95 E

Predajňu NEWYORKER nájdete na prízemí
a 1.poschodí v Galérii MLYNY.

sort
ˇ ky 14,95 E
klobúk 12,95 E
náramok 4,95 E

jumpsuit 19,95 E
opasok 7,95 E
sat
ˇ y 24,95 E
náramok 4,95 E
prstenˇ 2,95 E

polokosˇela‚ 14,95 E
sort
ˇ ky 14,95 E
sneaker 24,95 E

sort
ˇ ky 14,95 E
flip-flopy 9,95 E
tricko
ˇ 14,95 E
boardshort 14,95 E

top 5,95 E
sort
ˇ ky 24,95 E
náramok 6,95 E

body 14,95 E

tricko
ˇ‚ 14,95 E
kosˇela 14,95 E
jeansy 39,95 E
sneaker 14,95 E

bikiny 12,95 E
sort
ˇ ky 14,95 E
bikiny 12,95 E

plavky-podprsenka 11,95 E
plavky-spodny‚ diel 8,95 E

vásˇ sˇtyl

STOJÍ NA PEKNÝCH NOHÁCH
Plátená taška so vzorom

12,90

EUR

Tyrkysové baleríny

10,90

EUR

Tyrkysové tenisky

16,90
Šál béžový

7,95

EUR

Šál modrý

4,95

EUR

EUR

Denimové
lodičky na platforme

19,90

EUR

Kobaltovomodré lodičky

19,90

EUR

Strieborné lodičky

19,90

EUR

Slamená taška
so striebrom

12,90
12

EUR

Predajňu DEICHMANN nájdete na 1. poschodí Galérie MLYNY

VYŠPERKUJTE

SVOJ ŠARM
Náhrdelník
s pierkom

8,95 EUR
Náušnice s emailom
a štrasom

6,95 EUR

Náhrdelník
s perlami

7,95 EUR

Náramok
s farebnými
guľôčkami

Náušnice s mašličkou

4,95 EUR

6,95 EUR

Prsteň

Náušnice
s emailom

3,95 EUR

4,95 EUR
Náramok
s bodkovanou
látkou

5,95 EUR
Predajňu SIX nájdete na 1. poschodí v Galérii MLYNY
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predstavujeme

PRVÉ MESTSKÉ

DAYSPA
V NITRE
DERMACENTER vám
prináša širokú ponuku
DaySpa ošetrení.
Jediné komplexné mestské DaySpa
v Nitre. Wellness priestory
DERMACENTER Nitra predstavujú
najvyššiu triedu dizajnu a komfortu
pre klienta. Kamenné obklady,
drevená podlaha, vyhrievané
komfortné ležadlo, relaxačná
miestnosť...

ˇ nájdete
...to vSetko
ˇ priestoroch.
v naSich

PONUKA DERMACENTER
zahŕňa množstvo procedúr.
Kompletné informácie o nich
nájdete na
relax.dermacenter.sk/nitra
alebo na recepcii.
Užite si u nás: kúpeľ v ružiach, soli, aromatický kúpeľ, masáž lávovými kameňmi,
éterickú masáž, masáž bylinnými mešcami, bahenný zábal, medový telový zábal,
kávový zábal, zábal z morských rias, kozmetickú kúru s lístkami, Thallasokozmetickú
kúru s výťažkami zlata Art de Peau, kaviárové kozmetické kúry, škótske streky,
parnú a suchú saunu, multifunkčné programy, hydrokapsule Spa, Oceana aromaterapiu, koloroterapiu, lymfodrenáž...

“V DERMACENTER DaySpa Nitra
veríme, že po každej návšteve
budete od nás odchádzať
nabití novou energiou.

“

DERMACENTER DaySpa Nitra vytvorilo pre svojich klientov komplexné programy,
kde pri kombinovaných ošetreniach získavajú zľavu do 30 %. Klient si môže vybrať
programy s 5 hviezdičkami až 1 hviezdičkou. Hviezdičky však nevypovedajú o kvalite
poskytnutej služby, ale o počte procedúr, ktoré klient v rámci jednej návštevy
DERMACENTER DaySpa absolvuje. Ceny sú rozdelené od 45 do 120 eur v závislosti
od typu balíčka. Na inšpiráciu: balíček DC DaySpa PACKET***** za 120 eur obsahuje
nasledujúce ošetrenia:
• masáž tela (4 alternatívy; napr. lávové kamene, aromatická masáž...)
• telový zábal (12 alternatív; napr. medový, kávový, čokoládový zábal...)
• kozmetická kúra tváre (10 alternatív; napr. kaviárová kúra, kúra morských rias...)
• kúpeľ, ošetrenie v hydrokapsule (11 alternatív; napr. škótske streky, sauna...)
• ošetrenie rúk a nechtov (4 alternatívy; napr. parafínová terapia, francúzska manikúra...)

Nechajte sa rozmaznávať v rukách odborníkov
DERMACENTER DaySpa a získajte na každú piatu
návštevu zľavu 50 % na wellness ošetrenie.

DERMACENTER Nitra, Galéria MLYNY, 1. poschodie
Štefánikova 61, Nitra, tel.: +421 948 975 599
e-mail: nitra@dermacenter.sk, relax.dermacenter.sk/nitra
otvorené PO — NE 9.00 — 21.00
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COLONIAL
Skombinovali sme prírodné tóny kaki, kožu a plátno a vytvorili modernú verziu dizajnu
remienkových topánok na podpätku. Naplňte letnú horúčavu sviežou vlnou nenápadnej elegancie
a luxusu. Môžete ich nosiť k saku ušitému na mieru a alebo šatám s jemným strihom.

MINOZZI MILANO
SANDÁLE Z TEXTILU – 49,95 €

NEVER 2 HOT
SANDÁLE Z TEXTILU – 34,95 €

GUILIANA
SANDÁLE Z TEXTILU – 29,95 €

NEVER 2 HOT
ŠĽAPKY – 24,95 €

GARDEN PARTY
Kvetinové, spletité a trochu nadpozemské. Doprajte si v lete spŕšku
fantastických farieb svetlými sandálmi klasického štýlu. Doplňte ich odevom s
kvetinovou potlačou, slameným klobúkom a jemnými šperkami.

SMH
SANDÁLE Z TEXTILU – 34,95 €

FUNKY SHOES
LODIČKY Z TEXTILU – € 34,95 €

GAMLOONG
ŠĽAPKY – 44,95 €

SMH
BALERÍNY Z TEXTILU – 39,95 €

INDIA
Vykročte do leta v moderných sandálkach, ktoré evokujú duchovný a dekoratívny dizajn
Orientu. Na vytvorenie vzhľadu inšpirovaného domovom korenia potrebujete čierne
tiene na oči, hennu, voľné šaty s opaskom a výrazné exotické doplnky.

GAMLOONG
KOŽENÉ SANDÁLE – 49,95 €

SMH
SANDÁLE Z TEXTILU – € 59,95 €

NEVER 2 HOT
KOŽENÉ ŠĽAPKY – 29,95 €

GAMLOONG
KOŽENÉ SANDÁLE – 49,95 €

49 €

59 €

59 €
59 €

v lete 2011 značky quiksilver a roxy s vami vyrazia na cestu po
kalifornii a ponúknu svoje najlepšie modely, ktoré letu dodajú
farby, pestrosť, energiu a chuť do života.

55 €

QUIK
SILVER
ROXY
SUM
MER

60 €

Po ceste za surferským dobrodružstvom vnímame rozpálené slniečko v Mexiku, kktoré
toré
to
réé kkolekcii
olek
ol
ekci
ek
kci
c i pl
pplaviek
avvie
iek
dodáva juhoamerickú inšpiráciu. Na pozadí éry Echo Beach ako symbolu zmeny, ktorá sa svetom surfingu prehnala v 80. rokoch
20. storočia, sa kolekcia nechala inšpirovať štvorčekovou potlačou s hviezdičkami a variáciami pruhov vo farebnej škále retro štýlu.
Nech žije žltá, oranžová, ružová, modrá a zelená, explózia krikľavých neónových farieb kombinovaná s grafickými
prvkami. Ponor sa do vody a odhalíš ďalšie skryté prvky. Potlač „magickými prvkami“ na originálnych boardshorts QUIKSILVER
sa ukáže pri kontakte s vodou. V spojení s plavkami ROXY ste neprehliadnuteľní na akejkoľvek pláži.

65 €

20

60 €

60 €

69 €

35 €

Predajňu QUIKSILVER nájdete na 1. poschodí Galérie MLYNY
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M2M Print

59,90 EUR
Nateki

Baai

53 EUR

High Fashion

47,95 EUR

78 EUR

Nová kolekcia plaviek Triumph

M2M Solid Still

34,95 EUR

je inšpirovaná najnovšími trendmi
zdôrazňujúcimi ženský pôvab. Hravé
bláznivé kombinácie vzorov vo veselých
letných tónoch a kontrastných farbách
predstavujú výnimočnosť z pestrej ponuky
trendy sérií, ktoré umožňujú vzájomne
ľubovoľne kombinovať jednotlivé spodné
a vrchné diely plaviek. Nadčasová elegancia,
sexy strihy, maximálna funkčnosť a trendy
vzhľad. Širokú ponuku strihov, veľkostí
košíčkov a najlepšie ceny v Nitre nájdete
v predajni Triumph.

Zebra

39,95 EUR

Predajňu TRIUMPH
nájdete na prízemí
Galérie MLYNY

Miss M2M Print

55,90 EUR

Pensacola

44,95 EUR

Jodie

40,95 EUR
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OČI V BEZPEČÍ
FRAMED
FOR
SUMMER

AVANGLION

29 EUR

OZZIE

26,50 EUR

Slnečné okuliare sú
pre každého z nás

módnym
doplnkom,

ktorý aj ochraňuje
naše zdravie.
Všetky slnečné
okuliare musia
spĺňať prísne
normy tak, aby
naše oči chránili.

GUESS
66 EUR

GUESS

115 EUR

Polar Glare
39 EUR

GANT

79 EUR

MLOOK

19,90 EUR

OZZIE

33 EUR

MLOOK

19,90 EUR
MANIA

9,90 EUR
Polar Glare
39 EUR

MLOOK

MANIA
9,90 EUR
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19,90 EUR
MANIA

9,90 EUR

Pri ich výbere je najlepšie zvoliť predajne, ktoré sú
špecializované na slnečné okuliare, aby sme mali
istotu, že investujeme skutočne do kvality.

Prvoradá je ochrana pred
ostrým slnečným svetlom
a škodlivým UV žiarením.
Dlhotrvajúce účinky silného svetla môžu spôsobiť
sčervenanie očí, pálenie alebo zvýšenú citlivosť na
svetlo (tzv. svetloplachosť), v horšom prípade môžu
viesť až k trvalému poškodeniu zraku. Slnečné
okuliare nás takisto chránia pred nadmerným
infračerveným žiarením, ktoré vnímame ako teplo
a tiež pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi.
Pri výbere tých správnych slnečných okuliarov je
v prvom rade dôležité zistiť, či okuliare spĺňajú všetky
dané predpisy, či majú dostatočný UV filter. Šošovky
(sklá) nesmú skresľovať a pohľad cez ne by mal byť
prirodzený. Okuliare musia dobre sedieť a nemali
by nás nikde tlačiť. Nosením sa totiž rám okuliarov
neroztiahne ani neprispôsobí.
Taktiež je potrebné uvedomiť si, v akom prostredí
budeme slnečné okuliare nosiť, a tomu podriadiť
výber zafarbenia šošovky (skla) okuliarov. Ak šoférujeme, mali by sme používať šošovky zafarbené
do hneda alebo siva. Neskresľujú farby a poskytujú
komfortnejší pohľad minimálne unavujúci oči.
V menej slnečnom prostredí je vhodné použiť
šošovky do žlta alebo oranžova, pretože práve
tieto farby rozjasňujú videnie.

Do hôr, kde je slnečné
žiarenie najintenzívnejšie,
by sme mali nosiť tmavé,
takmer čierne šošovky
s kategóriou ﬁltra 4.

Je to najvyššia kategória, ktorá zabraňuje v najväčšej možnej
miere prieniku škodlivých slnečných lúčov. Tieto šošovky ale
nie sú vhodné na šoférovanie, pretože ich tmavé sfarbenie
môže skresľovať svetelnú signalizáciu pri ceste, prípadne
pohľad vodiča celkovo znepríjemniť pri sústredení na jazdu.
V prípade, ak sme nútení nosiť dioptrické okuliare, existuje
možnosť zábrusu dioptrických šošoviek do slnečných okuliarov.
V praxi to znamená, že si kúpime slnečné okuliare, ktoré nám
vyhovujú a zoberieme ich do optiky, kde nám do nich vložia
šošovky vhodné pre náš zrak a zachovajú zároveň aj slnečné
šošovky. Slnečné okuliare, ktoré chceme používať s dioptrickými šošovkami, by sme mali kupovať v špecializovaných
predajniach, kde nám vyškolený personál ponúkne modely
vhodné na takýto zábrus. Pred návštevou optiky nezabudnime
navštíviť očného lekára, ktorý nám povie aktuálne údaje o tom,
aké dioptrie, prípadne iné korektúry zraku potrebujeme.
Nech sme si už vybrali akékoľvek slnečné okuliare, je ešte
dôležité spomenúť pre väčšinu z nás neznámy fakt.
To, že je pre nás neznámy, môže znamenať, že nám bráni
vybrať si to, po čom naozaj túžime. Mnohí si pri výbere tých
správnych slnečných okuliarov povieme: „Chcem tie tmavé,
určite lepšie chránia pred UV žiarením“ a podobne. Toto však
pravdou nie je. Každé kvalitné okuliare chránia zrak pred UVA
a UVB žiarením bez ohľadu na to, či sú ich šošovky číre,
oranžové alebo hnedé.
V neposlednom rade je veľmi dôležité pripomenúť, že slnečné
okuliare by mali byť naším verným doplnkom v akomkoľvek
počasí. Hlavne pri tom zamračenom či oblačnom, v lete aj
v zime, si často neuvedomujeme, že nebezpečné UV žiarenie
je vždy prítomné. Či už je slabšie alebo silnejšie, je v našom
okolí. Máme pre čitateľov tip, ako zistiť, nakoľko je intenzívne
a ako sa pred ním chrániť.

Úplnou novinkou v sieti
špecializovaných predajní
s okuliarmi MANIA, ktorú musíte
mať, je unikátny UV merač, ktorý
vám vo vonkajšom prostredí
ukáže, aká je aktuálna intenzita UV
žiarenia, teda, či je nízka, stredná
alebo vysoká.
Tiež napovie a poradí, akým spôsobom si máme pred konkrétnou
intenzitou UV žiarenia chrániť svoje oči a pokožku.
Tento malý a zaujímavý vynález tiež obsahuje tester UV filtra
slnečných okuliarov, na ktorom si môžeme zmerať, či naše
slnečné okuliare v dostatočnej miere filtrujú UV žiarenie.
Je len na nás, akou mierou sa uchránime v jasných jarných
a letných dňoch. Dôležité je, aby sme sa cítili príjemne,
pohodlne a hlavne bezpečne.

Predajňu MANIA nájdete na prízemí v Galérii MLYNY

ZDRAVÝ
ŠTÝL
CÍTIŤ SA DOBRE
MAŤ VYVÁŽENÝ VZŤAH
MEDZI TELOM A DUŠOU
BYŤ V DOBREJ KONDÍCII
ZVLÁDAŤ DENNÉ TELESNÉ
ÚLOHY A AKTIVITY BEZ
ENORMNEJ ÚNAVY
A VYČERPANIA

FITNES AKO ŽIVOTNÝ ŠTÝL
Pod pojmom fitnes si ľudia predstavujú rôzne veci. Evokuje v nás
obraz fitnes centra s rôznymi posilňovacími strojmi, lavičkami, činkami a potiacimi sa ľuďmi. Alebo moderné kardioprístroje vyrábané
aj na domáce použitie podobne ako multifunkčné veže na silový
tréning v pohodlí domova. Poznáme fit lopty, fit tyčinky, cereálie
s prívlastkom fitnes a občas konštatujeme, že nie sme celkom fit...
Samotný pojem „fitness“ má americký pôvod a znamená niečo ako
telesná zdatnosť. Či už budeme fitnes chápať ako aktívne trávenie
voľného času, určitý spôsob života, životný štýl alebo dokonca filozofiu, najjednoduchšie a možno aj najvýstižnejšie je pozrieť sa naň
od konca – čo ním sledujeme, čo chceme dosiahnuť.

KALOKAGATIA
ZA ČO VĎAČÍME STARÝM GRÉKOM
Ideál kalokagatie (z gr. kalós – fyzicky krásny a ágatós – dobrý)
predstavoval harmonický súlad a vyváženosť fyzickej a duševnej
stránky človeka. Telesná kultúra bola integrálnou súčasťou života
antického človeka.

STRES
AKO ŽIJEME DNES
V moderných spoločnostiach až 70 % ľudí pracuje v zamestnaní
predovšetkým psychicky. Zhon, časová tieseň a nadmerné nároky
na psychiku človeka vedú k stresu a psychickým ochoreniam.

zdravý životný štýl si väčšina ľudí spája s pojmami ako racionálna
strava, dostatok pohybu, zdravé životné prostredie, vyhýbanie sa
stresu a pod. To všetko je správne a na prvý pohľad jasné.
Pri hlbšom zamyslení sa nad spomínanými pojmami si však často
kladieme otázky – čo je to tá racionálna strava, aký pohyb, aká
športová aktivita je pre mňa najvhodnejšia, s akou intenzitou
mám trénovať, ako môžem eliminovať každodennú psychickú
záťaž? Nájsť odpovede aj na tieto otázky dnes nie je žiaden
problém – internet, odborná literatúra, osobný tréner...
Pre mnohých z nás je však oveľa zložitejšia realizácia týchto
riešení. To súvisí s osobnou motiváciou a výdržou.

LEN SO SPRÁVNYM DEFINOVANÍM
CIEĽOV, ODHODLANÍM A DISCIPLÍNOU MOŽNO NIEČO DOSIAHNUŤ.
Ďalšou nevyhnutnou vecou je postupnosť – nie radikálna zmena
stravovacích návykov, postupné zvyšovanie telesnej záťaže a stanovovanie si čiastkových cieľov.
Prehnané nároky v spojitosti s netrpezlivosťou znamenajú väčšinou rýchly návrat k starým zvykom.

ENDORFÍNY
AKO BYŤ ŠŤASTNEJŠÍ
Endorfíny („hormóny šťastia“) sú ópioidné peptidy, ktoré pri fyzickej
námahe produkuje ľudský mozog. Majú účinky podobné morfínu
a príbuzným látkam. Východiskom preto môže byť náhly pocit šťastia
a dobrá nálada po športovej aktivite, pravidelným tréningom však
dosiahneme oveľa viac – odbúravanie stresu, zlepšenie metabolizmu,
posilnenie srdcovo-cievneho a dýchacieho systému a v neposlednom rade zlepšenie kondície.

KONDÍCIA
KTO JE NA TOM LEPŠIE
Kondícia sa zvykne nesprávne zamieňať s vytrvalosťou, ktorá je ale
len jednou z jej súčastí. Kondícia, ako celkový telesný stav, je jednotou viacerých faktorov: sila, vytrvalosť, šikovnosť/koordinácia,
pohyblivosť a rýchlosť.

FEEL GOLTOHDY
BE HEA AT
LOOKINGSRHEAPE
GET
BODY AND
SOUL
Predajňu INTERŠPORT nájdete na prízemí v Galérii MLYNY
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Čo nové prináša sezóna leto 2011 do vlasovej úpravy a tvorby?
Vlasová tvorba je umenie, vždy prináša nový pohľad. Leto je výnimočné
obdobie, vyžaruje dynamickú, ale príťažlivú atmosféru. Presne v tomto duchu
sa nesú aj kolekcie účesov pre ženy a mužov radu Schwarzkopf Essential
Look 2011. Vyžarujú sebavedomie a túžbu žiť. Presné špecifikovanie účesov
však závisí od konkrétnej osobnosti človeka a jeho vzhľadu. V tomto prípade
je vhodné konzultovať módny trend s profesionálnymi kaderníkmi, ktorí sú
u nás vždy ochotní poradiť.
Aké vlasové prípravky najlepšie ochránia vlasy pred slnečným žiarením?
Spoločnosť Schwarzkopf berie starostlivosť o vlasy ako poslanie a v každom
prípade je schopná poradiť. Slnečné žiarenie je škodlivý element, voči ktorému sa však vieme úspešne brániť. Pre našich zákazníkov sme pripravili rad
BC Sun, ktorý je určený práve na letné obdobie a dovolenky. Môžeme so
spokojným svedomím odporučiť tieto produkty ako správnu starostlivosť
o zdravie vlasov či ochranu pred blednutím farby.
Môžem si nechať vlasy zafarbiť tesne pred letnou dovolenkou?
Každá žena chce mať počas dovolenky pocit sebavedomia, ku ktorému
patrí aj krásna farba vlasov. Ako profesionáli však musíme dodať, že
farbenie tesne pred dovolenkou nie je najlepšia voľba, kvôli vyblednutiu
farby. Čiastočne však môžeme toto riziko eliminovať prostredníctvom
správnej starostlivosti, ktorú vám pripravia na mieru priamo u nás,
v salóne Schwarzkopf Professional.
Aké farby budú toto leto in ? Výber farby je zložitý proces, pri
ktorom sa berú do úvahy viaceré faktory. Farby podliehajú módnemu
trendu ako všetko ostatné súvisiace s vizážou človeka. V období leta sa
dostávajú do trendu blond a čokoládové odtiene, ktoré sa všeobecne
najviac hodia ku krásne opálenej pokožke. Treba však podotknúť, že
je vždy nutné zvážiť, aká farba sa bude hodiť zákazníkovi, nakoľko ide
o zvýraznenie osobnosti človeka a jeho dobrý pocit zo seba samého.
Môže slaná voda nepriaznivo pôsobiť na vlasy? Áno, pravdaže,
slaná voda zle pôsobí na vlasy, tomu sa asi pri dovolenke nevyhnete,
ak si ju chcete aj užiť. Môžeme odporučiť hlavne sprchu, hneď ako
vyjdete z mora. Čo sa týka úpravy vlasov, je vhodné vypnúť si vlasy
do tzv. drdolu, aby ste si skryli hlavne končeky vlasov. Pre dámy zrejme nie je problém vhodiť si do tašky okrem lesku na pery a opaľovacieho krému aj jeden z produktov na vlasy. Ak môžeme poradiť, tak
novinku BC Sun Protection Oil, ktorá nielenže chráni vlasy vystavené slnku pred poškodením UV lúčmi a voľnými radikálmi, ale taktiež
zabraňuje blednutiu farby až počas 30 umytí a poskytuje intenzívnu
rehydratáciu a lesk.
Prináša spoločnosť Schwarzkopf nejaké novinky z oblasti
vlasovej kozmetiky? Okrem už spomínaného radu BC Sun na
ochranu pred slnečným žiarením, vymývaním farby a vysušovaním,
a to tento rok i s novovzniknutým produktom BC Sun Protection
Oil, je to i nový rad produktov Sillhoute Volume Lift, laky a peny
na vytvorenie úžasného objemu a perfektnú fixáciu vlasov. Úžasná
kombinácia stylingu a prekrásneho objemu. Netreba zabudnúť
na vylepšený rad BlondMe, ktorý vie stiahnuť farbu až o 9 odtieňov, a jeho vylepšenú receptúru či nový rad šampónov určený
výhradne pre mužov.
Na otázky odpovedal team kaderníctva Schwarzkopf v Galérii MLYNY Nitra.
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MAKE-UP
Letné trendy v líčení sa nesú v duchu jemných pastelových púdrových
farieb, pričom trendové sú matné rúže v intenzívnych odtieňoch.
Ak sa rozhodnete pre očné tiene, vyberte si tie bez perlete, pričom môžu byť
intenzívne, a skombinujte ich s jemným leskom na pery. Podklad by mal byť
jemný, naturálny, mal by pôsobiť prirodzene čisto a dokonalo. Odporúčam
použiť make-up obohatený o prírodné zložky, ktoré pleť hydratujú a chránia.
Aké sú nové letné farebné trendy?
Farebné trendy prichádzajú v dvoch typoch. Prvý typ kladie dôraz na pery –
líčeniu dominuje rúž s veľkou farebnou intenzitou v cyklámenovom, ružovom,
fialovom odtieni s matným povrchom. Očné tiene by v tomto prípade mali
byť jemné – béžové, ružovkasté, s nádychom do fialova, bez trblietok a perlete, mali by pôsobiť romanticky a prirodzene. Druhý typ líčenia umožňuje zvýraznenie očí – môžete použiť očné tiene vo výraznejších pastelových farbách,
tiež bez perlete a trblietok, v zlatom, zelenom, fialovom, ružovom či modrom
odtieni. Takéto líčenie očí doplňte leskom s jemným nádychom farebného
odtieňa, ktorý pôsobí na perách jemne. Trendy nám teda radia skombinovať
jemne nalíčené oči s matnými výraznými perami alebo farebné oči s jemným
líčením pier.

Ako ošetrovať pleť počas leta?
Rozhodne treba pleť chrániť slnečným ochranným faktorom SPF. Odporúčam
zvoliť si ochranný denný krém s hydratačným účinkom a ľahšou konzistenciou,
ktorá nie je mastná, rýchlo sa vstrebe a nezanecháva na pleti mastný film. Pokiaľ
máte citlivú pleť, použite krém, ktorý je pre vás vhodný, a následne si aplikujte
ochranný krém s SPF.

Aký faktor používať pri ochrane pleti?
Mnohé denné krémy v sebe automaticky zahŕňajú SPF, s výnimkou krémov, ktoré
sú odporúčané na citlivú pleť. V slnečných dňoch odporúčam dámam, aby siahli po
krémoch, ktoré majú ochranný faktor aspoň SPF 15.

Čo by nám nemalo chýbať v batožine pri ceste k moru?
Rozhodne nezanedbajte ochranu pokožky pri mori, nakoľko je vystavená podmienkam,
na ktoré nie je zvyknutá. Tvár si chráňte krémom s dostatočne vysokým ochranným
faktorom, na noc ju ošetrite upokojujúcim alebo regeneračným prípravkom. Telo
niekoľkokrát denne ošetrujte slnečným prípravkom s vhodným SPF a nezabúdajte ani
na hydratačné a výživné telové mlieka po opaľovaní.

Ako skladovať kozmetické prípravky počas horúcich letných dní?
Niektoré prípravky, napr. slnečné, môžete nosiť so sebou, nenechávajte ich však
na priamom slnku a ani v rozhorúčenom aute, pretože by sa mohli znehodnotiť.

Aký krém používať v lete na noc?
Na noc je vhodná kombinácia hydratačného séra a regeneračného krému. Pred spaním
použite prípravky určené na noc, poskytnú pleti potrebnú regeneráciu a ochranu.
Na otázky odpovedal vizážista značky Max Factor Pavol Ciesar.
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