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osviežujúci módny kokteil
užite si letné nákupy

Summer Glamour

žiARivÝ letnÝ mAke-up
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:editorial
kolekcia plaviek
Triumph Shape Sensation

summer look
Gwyneth Paltrow pre Lindex

wild at heart
Gant letná kolekcia

radosť z nákupov
rozhovor s Evou Pavlíkovou

módny kokteil
Ibiza Glamour Style

zdravé vlasy v lete
Schwarzkopf radí

letný make-up
Fann Parfuméria

bezpečné opaľovanie
letné tipy

sono hydrolipoklasia
Dermacentrum novinky

fitnes na kolieskach
zdravie s Intersportom

Ale hlAvne ste sA nA toto 
leto neskutočne tešili!

nech je tedA nAjkRAjšie, 
Aké môže byť!
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Ak sA Vás LETO OpýTA, čO sTE 
rObiLi V zimE, priznAjTE sA, 
žE sTE si kVôLi nEmu:

kúpiLi nOVé pLAVky, VOľným 
OkOm sOTVA VidiTEľné

zAdOVážiLi pEsTré LAky 
nA nEchTy, fAriEb 
nEpOmEnOVATEľných

skráTiLi suknE, kOľkO sA LEn dá

spEsTriLi šATník, 
zVýšiLi pOdpäTky

nAkúpiLi OpAľOVAciE krémy, 
zAhOdiLi mAkE-up

pOžičALi LETné rOmAnTické 
kOmédiE

kúpiLi VsTupEnky nA LETné 
fEsTiVALy

VyzdVihLi kATALógy 
cEsTOVných kAncELárií

VyTiAhLi cudzOjAzyčné 
sLOVníky

OprášiLi mALý cEsTOVný kufrík
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Užite si nákUpy  
pre celú rodinU  

v Marks & spencer!

Šálka s kvetovaným vzorom  
(T01/5352I) 21,99 EUR

Autograph šaty
T50/2332 94,99 EUR 

Detské tričko
T88/0247P 9,99 EUR 

Dámske plavky,  
Tummy Control technológia 
T52/1431 47,99 EUR

Dámske topánky 
od 6,99 EUR 

Slamený klobúk 
T01/6615 21,99 EUR

Pánske tričko
T28/6955B 27,99 EUR 

Pánske šortky, rôzne farby
T17/2229N 39,99 EUR 

Dámsky top T41/7599G, 
T41/7547G 17,99 EUR

Dámske plavky – horný diel 
T52/1432B 27,99 EUR 

Dámske plavky – spodný diel 
T52/1432P 21,99 EUR 

Ponuka produktov platí do vypredania zásob. Použité obrázky môžu býť ilustračné.  
Viac informácií nájdete priamo v predajni Marks & Spencer na prízemí a na 1. poschodí Galérie Mlyny Nitra. Tlačové chyby a zmeny cien vyhradené. 
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čOskOrO jE Tu LETO A s ním žiAriVé, TEpLé sLnEčné LúčE 
A dOVOLEnkOVá pOhOdA. dizAjnéri firmy LindEx VyTVOriLi 
módnE kOLEkciE nA kAždú LETnú príLEžiTOsť: nA prAcOVné 
dni V mEsTE, Vychádzky pO pLáži, pikniky s priATEľmi, 
Oddych nA chATE A sAmOzrEjmE, Aj nA sLáVnOsTnEjšiE 
príLEžiTOsTi AkO sú sVAdby A OsLAVy. 

inšpiráciA zO sicíLiE
50. roky minulého storočia boli inšpirované 

Sicíliou a ženským štýlom. A práve to bolo 

vzorom pre jeden z najobľúbenejších trendov 

tohto leta. Predstavte si Talianku – tempera-

mentnú a energickú, oblečenú v mimoriadne 

ženských šatách, na vysokých opätkoch, ako

sa baví so svojimi dobrými priateľmi v miest-

nej kaviarničke. Jej štíhly driek a boky krásne 

vyniknú v širokej sukni. Žiari v živých farbách 

– ružovej, žltej, zelenej, ale aj čiernej a bielej. 

Nevyhnutnou súčasťou tohto trendu sú šaty 

typického strihu 50. rokov, tzv. peplum – suk-

nička na páse a zavinovacie tričká, puzdrové 

sukne a štrikované svetríky. K doplnkom 

patria široké klobúky, sandále, slamené tašky 

a neodmysliteľné sú aj slnečné okuliare v štý-

le 50. rokov.

krásnE pAsTELOVé fArby
Nežné, jemné a príjemné pastelové farby sú 

stále ďalším hlavným zdrojom inšpirácie pre 

letné kolekcie. V móde sú tyrkysové, mäto-

vo zelené, fialové, ružové a marhuľové farby 

v úžasne jemných kombinovateľných odtieňoch, 

ako aj biela či metalická zlatá a strieborná. 

Nevyhnutnosťou sú módne topy a blúzky, 

šortky s vreckami, puzdrové sukne a nohavi-

ce, v ktorých budete vyzerať žensky roman-

ticky či mestsky štýlovo. 

Konečný vzhľad doladia doplnky, ako sú kože-

né náramky, šatky a kabelky v rozličných pas-

telových odtieňoch, s metalickými detailami 

alebo bez nich. 

ETnické surfOVAniE
Tento trend, inšpirovaný plážou a surfovaním, 

je vhodný pre dni na pláži alebo očarujúco 

skvelé večerné plážové party. Pastelové od-

tiene, ako je marhuľová, ružová a svetlotyr-

kysová, dopĺňajú živšie tóny rovnakej farby 

ako aj čierna a hnedá na kvetinových alebo 

listových vzoroch. K tomu zlaté a striebor-

né metalické detaily, buď ako potlač alebo 

vo forme flitrov. Okrem bikín sú nevyhnut-

nou súčasťou tohto letného looku šifónové 

tuniky, maxišaty, denimové šortky a topy na 

zaväzovanie na krku. Zdokonaľujú ho dopln-

ky, ako sú slamené klobúky a tašky, zlaté ná-

hrdelníky a náramky, pierka a exotické kvety 

v živých farbách, ako aj sandále buď v zla-

tých alebo svetlých farbách. 

AsfALTOVá džungľA
Trendom tohto leta v meste sú pohodlné 

a uvoľnené modely s etnickými vzormi, viac- 

farebnými prúžkami a kombinácie kontrast-

ných farieb. Farebná paleta zvýrazňuje neut-

rálne farby, ako je biela, béžová a čierna spolu 

s koralovou a vínovou červenou. Nevyhnut-

nou výbavou sú maxišaty, topy bez rukávov 

a šortky spolu s doplnkami, ako sú lesklé me-

talické šperky a vzorované šatky. 

hOLLy & WhyTE
Letná kolekcia Holly & Whyte, ktorú spoločnosť 

Lindex uviedla na konci marca, nadväzuje 

na úžasný športovo-elegantný tzv. preppy štýl 

jarnej kolekcie. Šaty, šortky, blúzky a tričká 

v jasných letných farbách, ako sú rozličné 

odtiene modrej, červenej a zelenej. Tento 

letný look dopĺňajú vzory, ako sú klasické 

prúžky a bodky ako aj vzorované šatky. 
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SLnEčné okuLIarE – nuTnoSť aLEbo móDny DoPLnok?
Opäť Vás zaskočilo slnko? Zaslzené a unavené oči z neustáleho žmú-

renia, zelený či inak farebný obraz pri vstupe zvonku do tmavšej 

miestnosti, kým sa váš zrak prispôsobí, sú toho príznakom. Potrebu-

jete slnečné okuliare! manIa – Špecialista na slnečné okuliare vám 

poradí, ako si ich správne vybrať. Kúpu slnečných okuliarov netreba 

podceňovať. Oči treba chrániť pred UV žiarením, ktoré je základom 

vzniku rôznych ochorení. Okuliare bez 100% UV filtra môžu spôsobiť 

viac škody ako osohu. Ak tento filter pri slnečných okuliaroch chýba, 

môže sa stať, že sa cez rozšírenú zreničku do oka dostane viac UV 

žiarenia, ako bez nich. „Je to podobné ako s pokožkou. Ak ju nechrá-

nime krémami s ochranným faktorom, zhorí. To isté hrozí očiam. Ak 

nenosíme slnečné okuliare s UV filtrom, „koledujeme“ si o očné cho-

roby“, hovorí Judita Šplehová, marketingová manažérka spoločnosti 

manIa International, ktorá prevádzkuje sieť špecializovaných pre-

dajní s okuliarmi manIa.

ako SI TEDa vybrať TIE SPrávnE?
Oční optici sa zhodujú v tom, že si treba vopred stanoviť účel, na aký 

slnečné okuliare potrebujeme. Na šport, šoférovanie, ako módny 

doplnok, či majú byť novinkou sezóny, alebo značkové a podobne. 

Na šoférovanie všetci zhodne odporúčajú slnečné okuliare s polari-

začným filtrom. Tento dokáže odstrániť veľa rušivých reflexov. Na-

príklad z palubnej dosky na čelnom skle, či rušivé reflexy od kaluží 

na ceste. Veľkou „výhrou“ je takisto aj fotochromatickú šošovka. Tá 

sa stmavuje a bledne sama podľa intenzity svetla. V každej predajni 

MANIA na Slovensku vám predajcovia radi prostredníctvom špeciál-

neho testera predvedú, ako tento „zázrak“ funguje. Ak sa chystáte 

do hôr, zvoľte si šošovku s vyššou kategóriou filtra ako 4. Vhodné 

sú tiež okuliare, ktoré zasahujú až po bokoch tváre, aby sa UV lúče 

nedostali do oka ani zboku. V každom prípade si okuliare poriadne 

vyskúšajte a všímajte si nielen ich tvar, ale aj farbu skiel. A tiež to, či 

vám dobre sedia na nose a za uchom. Tie správne by v žiadnom prí-

pade nemali tlačiť a ani padať, ale pevne, no pritom pohodlne sedieť.

kDE SI zaDovážIť TIE SPrávnE?
V drogérii, hypermarketoch, obchodoch s oblečením, alebo radšej 

v optikách a špecializovaných predajniach? ,,Každá z našich predajní 

manIa má v bežnej výbave prístroj, ktorým vedia predajcovia 

na mieste zmerať kvalitu UV filtra v okuliaroch. Zákazník tak má isto-

tu, že okuliare, ktoré kupuje, ho v skutočnosti ochránia. Nedá sa však 

povedať, že okuliare v hypermarketoch alebo drogériách UV filter 

nemajú, je len ťažké to bez merača UV filtra zákazníkovi dokázať,“ do-

dáva J. Šplehová a ponúka aj ďalšie výhody: ,,Špecializované predajne 

zamestnávajú školených ľudí, ktorí vedia drobné vady na okuliaroch 

aj opraviť. Takýto personál v drogériách alebo hypermarketoch ne-

nájdete.“ Absolútnou novinkou aktuálnej sezóny vo všetkých predaj-

niach manIa je aj možnosť BEZPLATNÉHO vyčistenia vašich okuliarov 

od bežných nečistôt prostredníctvom ultrazvukovej čističky. Okuliare, 

či už dioptrické alebo slnečné po takomto čistení získajú opäť lesk 

a vyzerajú takmer ako nové, no a vy môžete pokračovať v bežnom 

užívaní aj naďalej. Stačí, ak si na to vyhradíte necelé 2 minúty!

koľko Do nIch InvESTovať, vIEm nIEkDE uŠETrIť?
Kvalitné okuliare nie sú lacné. Zákazník preto počíta s možnosťou 

opráv, či záručného servisu. Pouličný predavači alebo hypermarkety 

či drogérie majú síce nízke ceny, servis vám však neposkytnú. A tak 

si v prípade ich pokazenia musíte kupovať ďalšie a ďalšie nové okuliare. 

Sumár cien sa tak niekedy vyrovná cene kvalitnejšieho modelu. Pri 

niektorých značkách sa však náhradné diely dajú objednať aj po nie-

koľkých rokoch.

a čo jE DnES v móDE?
"Vrátil sa štýl retro a 60. roky. Letecký štýl, tzv. Pilotky sú stále „in“ 

vo všetkých veľkostiach pre dámy aj pánov. Pri týchto modeloch sa 

do popredia čoraz viac dostáva zlatá farba. Z módy sa pomaly vytrá-

cajú krištáliky. Vracia sa jemný, no pritom elegantný vzhľad. V novej 

kolekcii stále nájdeme aj okuliare, ktoré veľkosťou pokrývajú veľkú 

časť tváre,“ opisuje J. Šplehová z manIa. Čo sa týka farieb, okuliare 

letia biele, čierne, hnedé, fialové, alebo dvoj- a viacfarebné. Všetko, 

čo sa nám páči, môže byť trendy, stačí sa správne farebne a štýlovo 

zladiť. Nemôžeme tiež opomenúť tvar „wayfirer“, ktorý je obľúbe-

ný medzi mladými generáciami, tj. plastový polohranatý tvar „alias 

p. Stano Dančiak“. Páni majú ešte vždy v obľube klasické športové 

modely v čiernej alebo hnedej farbe, prípadne kovové modely, kde sa 

obľube tešia strieborné rámy a čoraz väčšej aj rámy zlaté.

mAniA-VAšE Oči V bEzpEčí 
Aj pOčAs ĎALšiEhO hOrúcEhO LETA!

nepodceňujte výber ochrany 
svojho zraku a vopred si určite 
priority 

Ak chcete mať aj servis, kupujte 
ich v špecializovanej predajni

Teraz sú cenovo dostupné 
pre každého

niE jE nA čO čAkAť, nOVé

kOLEkciE nA sEzónu 2012 

čAkAjú LEn nA Vás!
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V MESIACOCH, KEď SA ORTUť TEPLOMERA ŠPLHá NAHOR, SA STáLE NIEČO DEJE. ANI 

TOHTOROČNÉ LETO NEBUDE VýNIMKOU. VZDIALENÉ KRAJINY LáKAJú NA PRESKúMANIE, 

MOŽNO NAPNETE PLACHTY A VYRAZíTE S PRIATEľMI OBOPLáVAť SVET, ALEBO LETO 

STRáVITE úPLNE INAK. NECH UŽ BUDú VAŠE CESTY SMEROVAť KAMKOľVEK, NA PREDAJNI 

GANT NáJDETE ŠTýLOVÉ OBLEČENIE TEJ NAJVYŠŠEJ KVALITY, KTORÉ VáM UMOŽNIA 

CíTIť SA POHODLNE A ELEGANTNE.
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Príďte sa pozrieť na novú kolekciu „AN AMERICAN IN MOROCCO”. Dýchne na Vás atmosféra 
letných dní plných cestovateľských snov a dobrodružných plánov. Táto kolekcia je inšpi-
rovaná dobou, keď cestovanie bolo naozaj elegantnou záležitosťou a berie nás na pestrú 
cestu po úchvatnej krajine Severnej Afriky. Ostrieľaný cestovateľ nosí svoj nadčasový šatník 
- módne safari sako, khaki nohavice a armádne kapsáče - kým nedosiahne prirodzenú pa-
tinu. Mäkké materiály s čipkovanými detailmi v palete postavené na slnkom vyblednutých 
farbách, rôznych odtieňoch khaki a na odtieni zlatý dub, vytvárajú ľahkú a rozviatu dámsku 
siluetu a navodzujú romantický pocit nostalgie. Kožené doplnky sú neoddeliteľnou súčasťou 
celej tejto kolekcie. Zbaľte si pletené ľanové svetríky, biele bavlnené blúzky a klasické safari 
oblečenie a máte dokonale elegantný cestovný šatník.
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... keď si pRebehnem 
obľúbené obchody, 
hneď mi je Akosi 
lepšie nA duši



nakuPujETE raDa?
Keď mám za čo, tak nakupujem rada. A keď sa tzv. držím na 

reťazi, tak aspoň premlasknem obchody, aby som si urobila 

prehľad, či tam náhodou nie je niečo, čo sa mi páči. Inak, čo sa 

týka nákupu potravín, v našej rodine nakupujem a zvlákam do 

bytu všetky nákupy ja, pretože mi to vôbec nevadí a viem to 

vybaviť raz dva. Dokonca sa mi stáva, že sa takmer na halier 

zmestím do sumy, s ktorou nakupovať idem, takže už som asi 

skúsený nakupovač.

 

nakuPujETE Sama aLEbo S PrIaTEľkamI?
Často s priateľkami, ktoré sú podobného vyznania ako ja, 

čo sa týka premlasknutia, ale keď mám možnosť a som 

v nákupnom centre, tak si kľudne obľúbené obchody 

prebehnem aj sama a hneď mi je akosi lepšie na duši.

choDíTE na nákuPy S Dcérou 
aLEbo jEj EŠTE kuPujETE obLEčEnIE?
Všetko čo dcére kúpim bez nej, sa jej zo zásady nepáči 

a tak mi zakazuje, aby som jej niečo kupovala. Samozrejme 

má vôľu ísť so mnou kúpiť jej to, čo ona chce, pretože vie,

že som dobrá mama a som šťastná, keď jej môžem urobiť 

aspoň takto radosť. Ale všetko s mierou a viem aj povedať nie.

buDujE SI ŠaTník SySTEmaTIcky 
aLEbo nakuPujETE žIvELnE?
Nakupujem živelne. O nejakej systematickosti nemôže byť 

ani reči, ale myslím si, že môj šatník je v takom stave, že 

už do smrti nič, ale nič nepotrebujem, aj aj napriek tomu...

uPrEDnoSTňujETE kLaSIku 
aLEbo máTE raDa móDnE výSTrELky?
Mám rada klasiku s výstrelkami a mojou slabosťou sú doplnky, 

ako šály, šatky a kabelky. Pravdu povediac, už by som si mohla 

otvoriť vlastný obchod. Ale zase na druhej strane, nič tak 

v smútku nepoteší, ako niečo malé si kúpiť.

aké obľubujETE ToPánky a kabELky? 
Čo sa týka topánok, musia byť pohodlné, lebo niet väčšieho 

šťastia, ako vyzuť si topánky, čo ťa tlačia. Kabelky samozrejme 

k topánkam, ale vôbec si nepotrpím na značky. 

Som zástanca toho, že ak by som aj mala, tak veľa peňazí by 

som za značku nedala, lebo sa mi to zdá zbytočné. Na druhú 

stranu ale nedám dopustiť na zľavy. Vtedy je to šťastie 

z nákupu znásobené. Keď si prebehnem obľúbené obchody, 

hneď mi je akosi lepšie na duši.

čo robíTE S obLEčEním, kToré už nEnoSíTE?
S priateľkami si to vymieňame a čo nevymením, to rozdám. 

V podstate sa držím hesla, ak niečo nemám na sebe vyše roka, 

je veľká pravdepodobnosť, že si to už nikdy neoblečiem.

koľko čaSu STE ochoTná obETovať nákuPom?
Musím povedať, že som rýchly nakupovač. A keď čas nemám, 

tak nakupovať nejdem. Musím sa priznať, že dlho ma to 

nebaví.

nakuPujETE aj S manžELom?
Môj manžel neznáša nakupovanie, takže s manželom nikdy. 

PoSEDíTE SI PočaS nákuPov aj na kávE?
Vo Viedni áno, samozrejme dáme aj dobrý obed a nejakú 

Galériu, čiže spojíme príjemné s užitočným. Mojím obľúbeným 

nákupným centrom sú aj Mlyny Nitra, pretože blízko bývam, 

a mám to na skok.

... keď si pRebehnem 
obľúbené obchody, 
hneď mi je Akosi 
lepšie nA duši

O rAdOsTi z nAkupOVAniA A nákupných 
zVykLOsTiAch smE sA rOzpráVALi 
s hErEčkOu diVAdLA AndrEjA bAgArA 
V niTrE, pAni EVOu pAVLíkOVOu.
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osviežujúci 
módny 
kokteil 
Z ibiZy

Novootvorená predajňa GLamour IbIza STyLE ponúka na 1. poschodí 

Galérie MLYNY veselú a originálnu módu, plnú fantázie a farieb.

Zastupuje prevažne španielske módne značky ako DESIGuaL, SIDE-

car a mamaTayoE, v ktorých modeloch sa stávate neprehliadnuteľ-

nou. Top eleganciu predstavuje katalánska značka ExTarT & Panno. 

Modely z ušľachtilých látok, vhodné hlavne na významné spoločenské 

udalosti, sa stávajú obľúbené už aj medzi slovenskými celebritami, 

i keď hviezdy svetového formátu ako Paris Hilton ich už poznajú 

dlhšiu dobu. Kabelky, topánky, bižutéria - to je LoLLIPoPS ParIS, 

francúzske trendy doplnky, klasické i extravagantné. V GLamour 

IbIza STyLE nájdete pestrý výber a nikdy nechýbajúce novinky zo 

sveta módy. 

Najnovším prírastkom sú exkluzívne plavky značky GEnIuS, ktoré sú 

naozaj geniálne a veľmi obľúbené na Francúzskej Riviére (už od 20. mája 

aj v predajni GLAMOUR IBIZA STYLE).

Ak by ste cestovali na španielsky ostrov Ibiza, v centre hlavného mesta 

nájdete obchod s tým istým názvom, a nebude to náhoda.

V GLamour IbIza STyLE môžete nakupovať v Galérii MLYNY v Nitre 

alebo na ostrove Ibiza. A keďže sa Ibiza nachádza predsa len troška 

ďalej, GLamour pre Vás pripravil módny editoriál priamo z „bieleho 

ostrova lásky“. More, slnko a modely francúzskeho návrhára Chris-

tiana Lacroixa pre DESIGUAL sú skutočne osviežujúcim kokteilom pre 

toto leto. 



VYBERTE SI Z NAŠEJ 
PONUKY FUNKČNÝCH 
BÚND, NOHAVÍC, TRIČIEK,
OBUVI A DOPLNKOV
 

OOVOOOOOOOOOBBBBBUUUUUUUUUUUUUUUUVVVVII A DOPLNKK

V GALÉRII MLYNY NITRA
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nA OLympiádu
V OuTdOOrOVOm ObLEčEní?
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S oblečením slovenských reprezentantov na nadchádzajúcej 

letnej olympiáde v Londýne sa spája hneď niekoľko „prvýkrát“. 

Prvýkrát ho totiž bude zdobiť neprehliadnuteľný národný motív, 

prvýkrát ho fanúšikovia môžu nájsť aj vo voľnom predaji a rov-

nako po prvý raz prepojí oba naše londýnske tímy – olympijský 

s paralympijským. Za unikátnou kolekciou, ktorá na Slovensku  

doteraz nemala obdobu, stojí značka s vyše 15-ročnou tradíciou 

na trhu športového a outdoorového oblečenia, doplnkov a obuvi 

- aLPInE Pro.

Popredný výrobca funkčnej módy a doplnkov, ktorý pôsobí na 

slovenskom, českom, poľskom a srbskom trhu, no svoje zastúpenie 

má napríklad aj v Austrálii, Holandsku, Chorvátsku, Rusku, 

Francúzsku, USA a ďalších krajinách, sa tento rok stal hlavným 

partnerom Slovenského olympijského výboru, ako aj autorom 

a dodávateľom exkluzívnej Olympijskej kolekcie pre nadchádza-

júce Olympijské hry 2012 v Londýne. Nosný program aLPInE Pro 

je založený predovšetkým na outdoorovom oblečení, zimných 

lyžiarských bundách, nohaviciach, street oblečení, funkčnom 

spodnom prádle, batohoch, taškách, spacákoch a na ucelenej 

kolekcii outdoorovej obuvi. Svoje skúsenosti s produktmi pre 

všetky druhy aktivít so zárukou vysokej kvality, funkčnosti 

strihov a materiálov aj módneho dizajnu sa preto značka roz-

hodla prepožičať do služieb slovenských olympionikov.

„Naše dlhoročné skúsenosti s technickými materiálmi preve-

renými našimi horami sme spojili s unikátnym designom, s ná-

rodným motívom. Aj keď kombinácia outdooru a reprezentač-

ných dresov našich olympionikov sa zdá byť nemožná, podarilo 

sa nám vytvoriť kolekciu, ktorá už teraz je skoro vypredaná“, 

hovorí o zrode Olympijskej kolekcie marketingová riaditeľka 

aLPInE Pro, Adriana Vyskočilová. 

Olympijská kolekcia sa hrdí použitými špičkovými materiálmi, 

ktoré sú samozrejme používané aj v rámci bežnej kolekcie aLPI-

nE Pro. Zákazníci si môžu vyskúšať a zakúpiť oblečenie, ktoré je 

vyrobené z polyestrového vlákna vyrobeného z kávy či z teflo-

nu, alebo vybrať si špeciálne bundy určené do dažďa vybavené 

nepremokavou membránou.

Unikátnu kolekciu využila aLPInE Pro aj na prepojenie olympij-

ského a paralympijského tímu. Spoločnosť sa tiež stala hlavným 

partnerom Slovenského paralympijského výboru pre oblečenie 

športovcov. Naši paralympionici si tak prvý raz v histórii preberú 

svoje medaily v rovnakom oblečení, ako ich olympijskí kolegovia. 

„Podporu paralympijského tímu na budúcoročných hrách v Lon-

dýne považujeme za samozrejmosť. Bude predsa reprezentovať 

Slovensko rovnako, ako olympijský tím tesne pred ním. Veríme, 

že zjednotením dresov pomôžeme aj takto symbolicky prispieť 

k integrácii našich talentovaných hendikepovaných športovcov,“ 

dodáva A. Vyskočilová. 
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MANGO, špANielskA MódNA 
značka, predstAvuje kAte 
MOss AkO hviezdu svOjej 
NOvej kOlekcie jAr/letO 2012. 

Spoločnosť si britskú modelku vybrala ako imidž 

svojej kampane, pretože má váhu vo svete módy 

a stelesňuje typ mestskej, nezávislej a odvážnej 

ženy, ktorú MANGO chce obliekať. Kate Moss 

predvádzala nové modely v Londýne, pred 

objektívom renomovaného fotografa Terry 

Richardsona.

MANGO je 100%-ne vlastnená španielska me-

dzinárodná spoločnosť so sídlom v Barcelone, 

ktorá predáva dámsku módu po celom svete. 

Spoločnosť, ktorá začala svoju medzinárodnú 

expanziu v roku 1992 otvorením dvoch franšíz 

v Portugalsku, má dnes viac než 2400 obchodov 

v 107 krajinách a je najväčšou španielskou 

medzinárodnou módnou značkou. Jej koncepcia 

je založená na spojení kvality produktu a prijateľ-

nej ceny, avšak v súlade s poslednými módnymi 

trendmi. Imidž značky je posilnený predajňami 

spoločnosti, ktoré vytvárajú dynamický imidž 

v súlade s osobnosťou svojich zákazníkov.

Biele a pastelové tóny zaplavujú náš šatník: široké 

spektrum svetlých a bledých farieb, ktoré strácajú 

svoju intenzitu, avšak získavajú prevahu nad čis-

tými siluetami. Tento výsledok je dosiahnutý aj 

vďaka kontrastu nadčasovej čiernej na sofistiko-

vaných a hladkých odevoch a vďaka kombinácii 

klasických prvkov s retro športovým oblečením.

Jemné záblesky striebra a zlata pridávajú jas, 

zatiaľ čo tradičné večerné modely sa približujú 

k veľmi jedinečnému každodennému oblečeniu.

Predajňu MANGO nájdete v Galérii MLYNY na prízemí.



NeNechAjte vlAsy NAPosPAs osudu 

V lete na našu „korunu krásy” nepriaznivo pôsobia agresívne slnečné 

lúče, slaná, resp. chlórová voda, vietor a prach, ktoré narúšajú ich 

kvalitu a vzhľad. Vlasy ich vplyvom strácajú lesk a pružnosť, sú vysu-

šené, krehké a neraz zmenia svoju farbu. 

ochRANA v tube 

Základom letnej výbavy vo vašej kúpeľni by mala byť špeciálna vlasová 

kozmetika, ktorá je priamo určená na čas trávený na slnku. Najideálnej-

šie je zvoliť produkty tých kozmetických firiem, ktoré vyrábajú tzv. 

slnečný rad. Tieto výrobky obsahujú kvalitné UV-filtre, dodajú vlasom 

výživné látky a zabraňujú ich nadmernému vysúšaniu. Oplatí sa mať 

po ruke aj ochranný sprej, ktorým si z času na čas vlasy prestriekate. 

ZdRAvIe Pod čAPIcou 

Pokrývky hlavy sú v letnom období neoddeliteľnou súčasťou ouftitu. 

Nielenže plnia funkciu doplnku a skvelo dokážu dotvoriť imidž, ale 

v prvom rade sa starajú o zdravie našich vlasov. Preto podľa nálady 

striedajte rôzne klobúky, čiapky, šiltovky a šatky. Ak si myslíte, že 

vám nepristanú, buďte si istá, že spálené a vysušené vlasy vás budú 

špatiť ešte viac. 

už sMe doMA Z výletu 

Ak ste dali vlasom poriadne zabrať niekoľkodňovým pobytom pri mori, 

venujte im po návrate z dovolenky poriadnu revitalizačnú kúru. Urých-

lene navštívte svojho kaderníka, dajte si zastrihnúť končeky a dopraj-

te vlasom regeneračnú vlasovú masku, či zábal, ktorý im prinavráti 

lesk a mäkkosť. Vhodná je aj masáž hlavy, ktorá stimuluje prekrvenie 

vlasových cibuliek. Ak budete počas letných mesiacov starostlivosť 

o vaše vlasy zanedbávať, skončia po období horúčav v žalostnom stave. 

Pred slnečnými lúčmi ich chráňte nielen zvonka, ale dodajte im silu aj 

v podobe vitamínov A, E a B, ktorými doplníte vašu stravu. 

prEd zAčiATkOm LETných páľAV V húfnych nájAzdOch úTOčímE nA drOgériE A LEkárnE, Aby smE sA 

VyzbrOjiLi širOkOu muníciOu OchrAnných krémOV, mLiEk A sprEjOV s uV-fAkTOrmi. pOpri inTEnzíVnEj 

sTArOsTLiVOsTi O nAšu pOkOžku VšAk čAsTO zAbúdAmE nA nAšE VLAsy. Aj Oni si pOčAs LETných 

mEsiAcOV zAsLúžiA zVýšEnú pOzOrnOsť. prETO by smE mALi V ObdObí TrOpických hOrúčAV siAhAť 

niELEn pO krémOch s uV-fAkTOrOm, ALE Aj pO príprAVkOch, kTOré OchrániA nAšE VLAsy. 
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Ak chcete ešte pred dovolenkou 
zažiariť pekným prirodzeným 

opálením, vyskúšajte samoopaľovací 
prípravok piz buin self Tanning Lotion 

+ colour dial a môžete si regulovať 
intenzitu opálenia.



1. čo nové PrInáŠa SEzóna LETo 2012?
Prichádza nová letná sezóna a s ňou aj viacero variácií, ako vyzerať 

„in“, ale najmä sviežo, aby si každá dáma, aj tá najnáročnejšia, prišla 

na svoje. Letnou sezónou nás povedie stále aktuálny trend tzv. 

„nahého“ líčenia, ktorého podstatou je predovšetkým dokonale 

upravený a jednotný vzhľad pleti, upravené, jemne zvýraznené 

obočie, lícenka a bodku za dokonalým vzhľadom dotvoríme 

prirodzeným zvýraznením pier. Do pozornosti uvádzame make-up 

Collistar Silk effect super – moisturizing foundation SPF 10, 

ktorý spĺňa všetky predpoklady dokonale upravenej, hydratovanej

a vďaka slnečnému ochrannému faktoru aj chránenej pleti. Taktiež 

však určite potešíme aj milovníčky pestrých neónových farieb, 

ktoré budú určite hlavným „ťahúňom“ tejto sezóny. S leskami Gloss 

Design Shock sa môžete vyfarbiť do nádherných sýtych ružových, 

oranžových a červených tónov.

2. aké Sú nové LETné FarEbné TrEnDy?
Toto leto bude hýriť farbami! V kurze sú farebné tóny ako tyrkysová, 

oranžová, levanduľová, ktorými si môže dáma zvýrazniť svoj pohľad. 

Tentokrát si môže dovoliť tieto divoké farby na očiach skombinovať 

aj s pestrými odtieňmi farieb v podobe rúžov Topgloss stick, ktoré 

majú neodolateľne ľahkú textúru, alebo leskov Gloss Design Shock

v nádherných sýtych trendových farbách.

3. ako oŠETrovať PLEť PočaS LETa?
V lete, tak ako aj počas celého roka, je pleť vystavovaná rôz-

nym poveternostným vplyvom, avšak v toto ročné obdobie je 

omnoho viac vystavená slnku, preto najväčší dôraz kladieme na 

výber kvalitného hydratačného krému, aby sme sa vyhli možnej 

dehydratácii pleti. Collistar ponúka široké spektrum prípravkov pre 

dokonalú hydratáciu pleti počas celého dňa prostredníctvom línie 

Special normal and dry skin, z ktorej si určite vyberie každá dáma. 

Do popredia uvádzame Hydro – Gel Cream, ktorý zásobuje pleť 

celodennou sviežosťou a vitalitou. Nemenej dôležitý je opaľovací 

prípravok, s takým stupňom ochrany, ktorá zodpovedá farebnému 

fototypu tej-ktorej farby pleti. 

4. aký FakTor Používať PrI ochranE PLETI 
Pri ochrane pokožky pred slnkom by sme mali mať na pamäti 

základné pravidlo, čím svetlejšia pokožka, tým vyšší ochranný 

faktor by sme mali použiť. Ak je pokožka vystavovaná slnku už 

dlhšie, môžeme postupne stupeň ochrany znižovať.

5. čo by nám nEmaLo chýbať 
 v baTožInE PrI cESTE k moru?
Základná kozmetická výbava pri starostlivosti o pleť by mala 

pozostávať z kvalitného hydratačného krému a opaľovacieho 

prípravku. Hydratácia je alfou a omegou pri celodennom vystavovaní 

sa slnku. Pri kúpe opaľovacieho prípravku na dovolenku by sme sa 

mali riadiť aj tým, akú destináciu plánujeme navštíviť. Ak vieme, že 

budeme počas celého dňa vystavení silnému slnečnému žiareniu, 

balíme do kufra prípravky s čo najvyššou ochranou, podľa možnosti 

aj s vodeodolnou schopnosťou. Takúto alternatívu predstavujú 

produkty značky Piz Buin, ktoré poskytujú ochranu pred slnkom 

nielen v lete, ale tiež aj v zimných mesiacoch. Opaľovací krém Piz 

Buin Allergy Lotion SPF15 je určený aj pre tú najcitlivejšiu pokožku, 

zároveň spoľahlivo ochráni pokožku pred slnkom počas celého dňa. 

Použitím prípravku After Sun Soothing Lotion pokožke obnovíme 

hydraráciu, jeho ľahká nemastná textúra nám zároveň zabezpečí 

zrevitalizovanie pokožky po opaľovaní a predĺži nám nádherný 

zážitok z opálenia v podobe dlhodobo bronzovej pokožky tela. 

Pokožku upokojí a zaručí nám, že opálenie nám vydrží ešte aj do 

doby, kedy už dávno zabudneme, že sme na dovolenke boli, avšak 

naše nádherné zlatisté opálenie nám ju bude ešte dlho pripomínať.

6. ako SkLaDovať kozmETIcké PríPravky 
PočaS horúcIch LETných Dní?
Kozmetické prípravky by sa mali skladovať na chladnom a suchom 

mieste, chráneným pred slnkom. Kozmetické prípravky gélovej 

konzistencie je odporúčané skladovať v chladničke. 

7. aký krém Používať v LETE na noc?
Večer pleti doprajte hydratáciu v podobe nočného krému, ideálne 

je, ak je rovnakej značky ako denný krém, ich účinky sa vzájomne 

prepájajú a znásobujú. Vyskúšajte na noc použiť jemnú vrstvu 

pleťovej masky Deep moisturizing mask od Collistar, ráno budete 

mať skvelý pocit z hydratovanej, hladkej a vláčnej pokožky.
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Napríklad supermodelky Claudia 

Schiffer, Eva Herzigová, Laetitia 

Casta, Naomi Campbell alebo 

Daniela Peštová spájajú počiatok

svojej hviezdnej kariéry práve 

s kampaňou pre GUESS. 

V súčasnosti GuESS navrhuje 

kolekcie dámskych, pánskych 

i detských modelov a tiež popu-

lárne kolekcie doplnkov a topánok, 

ktoré sa predávajú vo viac ako 

700 obchodoch v Severnej a Juž-

nej Amerike, Európe, ázii, Južnej 

Afrike, Austrálii a na Strednom 

východe. K pôvodnej džínsovej 

móde sa postupne pripojila aj 

elegantná a sofistikovaná línia pod 

značkou GuESS by marciano.

caLvIn kLEIn 
Spoločnosť caLvIn kLEIn je ex-

kluzívnym módnym koncernom 

s dlhoročnou tradíciou a množ-

stvom klientov po celom svete. 

Obľúbená značka bola založená 

roku 1969, kedy módny dizajnér 

caLvIn kLEIn obliekol modelky 

do chlapčenského outfitu, čo sa 

hneď stalo módnym hitom. Ako 

prvý predstavil dnes tak popu-

lárne jeansy.

bratia Paul a maurice marciano 

začali svoju úspešnú cestu na 

vrchol módneho sveta v roku 

1981. Ich prvým produktom 

boli džínsy, ktoré ich preslávili 

vďaka v tej dobe revolučnému 

obopnutému strihu zvýrazňu-

júcemu ženskú postavu. Po-

stupom času sa GuESS stal glo-

bálnym módnym fenoménom, 

značkou, ktorá vďaka svojmu 

nezameniteľnému štýlu patrí 

medzi najznámejšie a najžiada-

nejšie na svete.

GuESS
Zakladatelia GuESS bratia PAUL 

a MAURICE MARCIANO vyrastali 

na juhu Francúzska a vydali sa do 

Kalifornie hľadať svoj „americký 

sen“. Podarilo sa im skĺbiť vášeň 

amerického Západu s európskym 

citom a vkusom a zrodil sa jedi-

nečný GuESS štýl - sexy, nadča-

sový a inšpirujúci. Značka GuESS 

rýchlo vzbudila obrovský záujem 

mladej generácie a stala sa mód-

nou ikonou konca dvadsiateho 

storočia. GuESS inovatívne a ne-

zabudnuteľné kampane znamenali 

prelomenie vtedajších konvencií 

a predviedli svetu sexy model-

ky veľmi provokatívnym, novým 

spôsobom. Vďaka neomylnému 

inštinktu Paula Marciana a jeho 

talentu pre objavovanie nových 

tvárí spolupracoval GuESS od za-

čiatku s tými najlepšími svetovými 

topmodelkami. 

módny
fEnOmén



1 Širokospektrálny vysoký faktor krému
na opaľovanie (30 a viac) a balzam na ústa 
sú základnými prostriedkami, ako sa chrániť pred škodlivými 

účinkami slnka. Avšak zapamätajte si, že žiadny krém na opa-

ľovanie nedokáže zablokovať všetky slnečné lúče, takže treba 

používať ochranné oblečenie, klobúk s veľkým okrajom a slneč-

né okuliare.

2 aspoň dvadsať minút pred opaľovaním 
sa natrite opaľovacím krémom a každé dve hodiny ho obnovujte. 

Ak plávate, či cvičíte, mali by ste si vybrať vodeodolný krém 

a častejšie ho nanášať.

3 vyberte si slnečné okuliare, ktoré majú UVA 

a UVB filter. Veľké a priliehavé okuliare sú najvhodnejšie, 

keďže redukujú žiarenie a odrážanú UV radiáciu.

4 noste voľné, ľahké oblečenie, ktoré pokrýva 

čo najviac pokožky. Tesne utkané látky poskytujú najlepšiu 

ochranu pred slnkom - čím menej svetla prejde cez látku, keď 

ju podržíte na slnku, tým je lepšia ochrana.

5 nevystavujte sa priamemu slnečnému 
svetlu v strede dňa, keď sú slnečné lúče najsilnejšie.

6 Zapamätajte si, že povrchy ako voda, piesok a betón odrážajú 

ultrafialové lúče, takže keď si sadnete do tieňa, aj tak 

sa môžete spáliť.

7 Vystavovanie sa UV žiareniu nielenže zvyšuje 

vaše riziko spálenia a riziko ochorenia 
na rakovinu kože, ale pokožka tiež predčasne starne.

 

OPAľOVAť SA JE UŽ DáVNO MIMO MóDY, NAPRIEK TOMU SA VŠAK 
SLNEČNýM LúČOM ČASTO NEMôŽEME ALEBO JEDNODUCHO 
NECHCEME VYHýBAť. PRI POBYTE NA SLNKU STAČí MAť NA ZRETELI, 
ŽE NADMERNÉ SLNENIE JE PRE KOŽU JEDNýM Z NAJVäČŠíCH 
NEPRIATEľOV. PONúKAME VáM VŠAK PáR TIPOV PRE IDEáLNY LETNý 
REŽIM NA CESTE ZA OPáLENíM BEZ ZBYTOČNýCH ŠKôD. 

Využite jedinečnú letnú ponuku!

Perfektné telo vyformujte v BodyWorld
najmodernejšom fitness centre v Nitre  
na 2. poschodí v Galérii MLYNY. 

PERMANENTKA NA 3 MESIACE ZA CENU DVOCH

79,90 €LEN ZA

Akcia trvá od 1. júna do 15. júla 2012.

Nepremárnite svoju šancu!

Tipy nA bEzpEčné 
OpAľOVAniE
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OKULIARE 9,95 EUR | TASKA 16,95 EUR  NÁRAMOK 5,95 EUR | TRICKO 7,95 EUR
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KOSELA 19,95 EUR | TRICKO 6,95 EUR | KRATASY 24,95 EUR

OPASOK 12,95 EUR | NÁRAMOK 5,95 EUR | PRÍVESOK 3,95 EUR

KLOBÚKY KAZDY 9,95 EURTOP 9,95 EUR | SATY34,95 EUR | TASKA 9,95 EUR
NÁRAMOK 2,95 EUR | CELENKA 2,95 EUR

TRICKO 2,95 EUR | N
ÁHRDELNÍK 3,95 EUR

TRICKO 12,95 EUR | KRATASY 24,95 EUR
NÁRAMOK 5,95 EUR

TOP 7,95 EUR | JEANS 39,95 EUR

NÁRAMOK 3,95 EUR
TASKA 16,95 EUR | CIAPKA SEDÁ 6,95 EUR

CIAPKA 7,95 EUR  | OPASOK 3,95 EUR  | TENISKY 22,95 EUR

TOP 12,95 EUR | NOHAVICE 29,95 EUR
TOPÁNKY 16,95 EUR | NÁRAMOK 3,95 EUR



S H OEMAN IC .C OM

We love shoes

M I N O Z Z I  M I L A N O  Velúrové sandále  59,95 €   
S M H  spoločenská kabelka  39,95 €
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Zmyselný pôvab slávi toto leto veľ kolepý návrat korzetových, flitrovaných šiat a hodvábnych plášťov. 
Pridajte sandále a topánky na podpätku z kože alebo saténu s metalickými zlatými a striebornými detailmi, 

efektné šperky a klasikou inšpirované slnečné okuliare a svojský sicílsky imidž je na svete!

Sebaistá, silná a veľmi High Fashion: dýcha africkou atmosférou s jej typickou potlačou plnou života, batikovými 
šatami, zemitými odtieňmi a kmeňovými doplnkami ako korálkové náhrdelníky alebo slamené tašky. Čo nesmie 

chýbať: pletené kožené sandále, topánky na platformovom drevenom podpätku alebo plátenky s folklórnou potlačou.

DOLCE VITA

TRIBAL TERRITORY

HIPPIE FESTIVAL
Vdýchnite svojmu šatníku ducha bezstarostného festivalu. V odstrihnutých džínsových šortkách a háčkovaných 
topoch vystavte na obdiv svoju opálenú pleť, prikrášlite ju náhrdelníkmi a náramkami v štýle Hippie a nasaďte si 

mäkký slnečný klobúk. A k tomu už len tenisky, balerínky či šľapky – ale všetky musia mať kvetinovú potlač!

MINOZZI MILANO
VELÚROVÉ SANDÁLE – 59,95 €

SMH
SANDÁLE Z TEXTILU – 49,95 €

TOMMY HILFIGER 
VICTORIA– 64,95 €

MINOZZI MILANO
VELÚROVÉ SANDÁLE – 79,95 €

SMH
SANDÁLE Z TEXTILU – 49,95 €

TOMMY HILFIGER 
LILY– 49,95 €

GUILIANA
SANDÁLE – 29,95 €

GIULIANA
SANDÁLE Z TEXTILU – 29,95 €

U&ME
BAST – 17,95 €

SMH
KABELKA CEZ RAMENO – 24,95 €

PAT CALVIN
„SHOPPER“ KABELKA – 39,95 €

ESPRIT
„SHOPPER“ KABELKA – 44,95 €
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INdIKÁcIe

ULTRAZVUKOVá HYDROLIPOKLASIA sa indikuje v nasledovných 

prípadoch: 

lokalizovaný tuk, celulitída, lipomy, remodelácia po liposukcii.

oblAstI oŠetReNIA

Oblasti ošetrenia ultrazvukovou hydrolipoklasiou sú brucho, za-

dok, bedrá, vnútorné stehná, kolená a ruky.

Počas ošetrenia v oblasti brucha sa ultrazvuk používa na 40 kHz, 

pri hrúbke tukovej vrstvy najmenej 3 cm.   

RoZtoK

Tukové tkanivo obsahuje 18 % vody.

Ultrazvuk – najväčší efekt použitia nízkofrekvenčného ultrazvu-

ku v kvapalinách. Roztok prenikne do pokožky, hydratuje tukové 

tkanivo a maximalizuje efekt ultrazvuku.

PARAMetRe

V rámci personalizácie sa dá program DC BODYKA nastaviť podľa 

výkonu pri ošetrení. 

Pracovný cyklus je časový pomer medzi ultrazvukovým ošetre-

ním a prestávkou pri ošetrení. 

Pri ultrazvukovom ošetrení sa vytvárajú impulzy, aby sa zabráni-

lo prehriatiu ošetrovanej oblasti. 

V závislosti od ošetrovaného miesta a typu tkaniva sa líši aj pra-

covný cyklus pri ošetrení (krátke trvanie pri edematóznych tka-

nivách, dlhšie trvanie v tukovom alebo fibróznom tkanive).

V deRMAceNteR odporúčame špecifickú štruktúru tohto oše-

trenia, kde v jednom týždni sa aplikuje komplexné ošetrenie DC 

SONO HYDROLIPOKLASIA aj s aplikovaním roztoku a v nasledu- 

júcom týždni odporúčame samostatné ošetrenie DC BODYKA 

SHAPING, pre intenzívne odbúranie tuku. Toto odporúčame opa-

kovať aspoň v 4 cykloch, kde je výsledok v komplexnej zmene 

a odbúraní tuku na aplikovanej oblasti. Dĺžka jedného ošetrenia 

nepresiahne 40 minút (nesmie dôjsť k zahlteniu lymfatického 

toku). Medzi jednotlivými ošetreniami odporúčame zvýšený 

prísun tekutín (denne aj 3 litre), vitamínu C, drenážna masáž 

a mierna fyzická aktivita. Okrem toho taktiež odporúčame klien- 

tovi niektoré profesionálne telové kozmetické kúry z ponuky 

deRMAceNteR v kombinácii s domácou liečbou MASSADA a na 

vnútorné očistenie organizmu nutrikozmetiku INNÉOV.

dc sOnO 

hydrO

LipO
cLAsy

sOnO hydrOLipOkLAsiA
nAjúčinnEjšiA dEšTrukciA 
TukOVéhO TkAniVA

ULTRAZVUKOVá (SONO) HYDROLIPOKLASIA JE ZDRAVOTNÉ OŠETRENIE ZALOŽENÉ NA PODKOŽNOM 
PRENIKANí FYZIOLOGICKÉHO ALEBO STERILNÉHO ROZTOKU PRE ROZPúŠťANIE TUKOVýCH BUNIEK, 
NASLEDOVANÉ OŠETRENíM OBLASTI INFILTRáCIE POMOCOU NíZKOFREKVENČNÉHO ULTRAZVUKU. 
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mnohí ľudia korčuľujú, pretože nemôžu behať, 
ale chcú sa udržiavať v perfektnej kondícii. 

: kardiovaskulárny systém – vaše srdce vám bude vďačné

Pozitívny vplyv inline korčuľovania na kardiovaskulárny systém je zhruba 

rovnaký ako pri bicyklovaní a behaní. Pravidelným tréningom posilňuje-

te Vaše srdce, ktoré môže pracovať ekonomickejšie: srdcová frekvencia 

trénovaného človeka sa znižuje, čo znamená, že srdce nemusí pumpovať 

tak rýchlo – za roky sa tak ušetria milióny jeho úderov. Je dokázané, že 

pravidelným kardiotréningom možno bežnú kľudovú srdcovú frekvenciu 

(60 – 70 tepov/min) znížiť na 40 – 50 tepov/min.

: Spaľovanie tukov a kalórií – dobre sa cítiť a dobre vyzerať

K najefektívnejšiemu spaľovaniu tukov v organizme dochádza pri 60 – 

70 % maximálnej srdcovej frekvencie. Pri inline korčuľovaní to znamená 

celkom „pohodové“ tempo, pri ktorom sa nezrýchľuje Váš dych a energia 

potrebná pre zvýšenú svalovú činnosť je čerpaná z veľkej časti zo zásob 

tuku. Proces spaľovania tukov však štartuje zhruba po 15 – 20 minútach. 

Tu teda platí: „Čím dlhšie, tým lepšie“. Počas 30 minút korčuľovania (pri 

srdcovej frekvencii okolo 140 tepov/min) sa spáli v priemere 285 kcal. 

Fitnes
nA kOLiEskAch 
inLinE kOrčuľOVAniE jEhO prínOsy prE zdrAViE A kOndíciu. 
hOVOrí sA: „smiAť sA jE zdrAVé“ - ALE prAVdu pOVEdiAc, z mEdicínskEhO hľA-

diskA prE TOTO TVrdEniE jEdnOznAčné dôkAzy nEExisTujú. cELkOm iné jE

TO ALE s TézOu: „inLinE kOrčuľOVAniE jE zdrAVé.“ Aj kEĎ jE TO pOmErnE 

mLAdý špOrT, ExisTujE mnOžsTVO šTúdii, kTOré hOVOriA O pOziTíVnOm 

prínOsE prAVidELnéhO Tréningu nA kOrčuLiAch prE nAšE TELO.   

fiTnEs Tréning
20 minút vám stačiť nebude
Vo všeobecnosti platí, že ak venujete kardiotréningu aspoň 20 minút 

3-krát do týždňa, má to veľmi pozitívny vplyv na Vaše zdravie 

a kondíciu. Tento všeobecný prínos zahŕňa: znižovanie rizika srdcovo-

cievnych ochorení, znižovanie telesnej hmotnosti, odbúravanie 

stresu, zlepšovanie telesnej kompozície (znižovanie telesného tuku), 

posilnenie imunity, zvyšovanie pevnosti kostí, pocit sily a energie, či 

zlepšenie spánku. A inline korčuľovanie je našťastie taká veľká zába-

va, že tréning spravidla trvá oveľa dlhšie, ako 20 minút.

PLnohoDnoTný a ŠETrný FITnES
na čo aLE najvIac vPLýva PrávE InLInE korčuľovanIE? 

Je to hlavne: posilňovanie kardiovaskulárneho systému, posilňova-

nie svalstva, spaľovanie kalórii, zlepšovanie rovnováhy, koordinácie, 

šikovnosti a pohyblivosti. A čo je veľmi dôležité, to všetko súčasne 

a pri minimálnom zaťažovaní kĺbov! Tento šport je oveľa šetrnejší 

ku kĺbom (hlavne kolenám) ako beh a dokonca môže prispieť k ich

stabilizácii (posilnením svalstva, ktoré ich podporujú).  



: Posilňovanie a formovanie svalstva – posilňovňa na kolieskach

Najlepším dôkazom toho, že pravidelný inline tréning formuje telo, spevňuje 

a posilňuje svalstvo je pohľad na postavu človeka, ktorý sa tomuto športu už 

nejaký čas venuje. Korčuľovanie rozvíja horné svalstvo nôh: štvorhlavý sval 

stehna, veľký sedací sval a tzv. hamstringy a taktiež svalstvo lýtka a holene. 

Svalstvo trupu, chrbtové a brušné, ale aj svalstvo rúk sa podieľajú na stabili-

zácii tela a tým sú tiež efektívne spevňované a posilňované. 

: vytrvalosť – kto príde posledný, vyhráva

Rekreačné inline korčuľovanie je predovšetkým vytrvalostným a technic-

kým športom. Trénovaný organizmus dokáže udržať (športový) výkon 

dlhšie. Vytrvalosť predstavuje aj odolnosť organizmu voči únave a jeho 

rýchlu regeneráciu po záťaži. Prínosmi vytrvalostného tréningu sú napr.: 

zlepšenie prekrvenia, posilnenie obranyschopnosti, zlepšenie látkovej vý-

meny, uvoľňovanie endorfínov atď. 

: Ďalšie zložky kondície – koordinácia, pohyblivosť a rýchlosť 

Okrem a vytrvalosti tvorí všeobecnú kondíciu koordinácia, pohyblivosť     

a rýchlosť. Pri jazde na inline korčuliach sa musíte napr. pomerne dlhý čas 

udržať na jednej nohe. Korčuľovanie je preto o dynamickej rovnováhe, 

čiže rovnováhe v pohybe a vyžaduje si veľa koordinácie. Zlepšujúca sa 

šikovnosť, schopnosť manévrovať, brzdiť a zrýchľovať len znásobujú zá-

bavu, ale aj bezpečnosť (a to nielen pri korčuľovaní!). 

Ako je ale možné, že jeden 
šport má taký široký prínos,
a je zároveň taký dostupný 
a zábavný? 
Odpoveď je jednoduchá: 

Akciu nie je možné kombinovať s inými akciami. 
Akcia platí len v predajni INTERSPORT v Galérii 
MLYNY v Nitre do konca júla 2012. 
Zľava platí len po predložení tohto kupónu.

Nakúp nad 70 € a získaj zľavu 

zľava 7,70 EUR

Akciu nie je možné kombinovať s inými akciami. 
Akcia platí len v predajni INTERSPORT v Galérii 
MLYNY v Nitre do konca júla 2012. 
Zľava platí len po predložení tohto kupónu.

Nakúp nad 50 € a získaj zľavu 

zľava 5,50 EUR

Akciu nie je možné kombinovať s inými akciami. 
Akcia platí len v predajni INTERSPORT v Galérii 
MLYNY v Nitre do konca júla 2012. 
Zľava platí len po predložení tohto kupónu.

Nakúp nad 30 € a získaj zľavu 

zľava 3,30 EUR

Akciu nie je možné kombinovať s inými akciami. 
Akcia platí len v predajni INTERSPORT v Galérii 
MLYNY v Nitre do konca júla 2012. 
Zľava platí len po predložení tohto kupónu.

Nakúp nad 100 € a získaj zľavu 

zľava 15 EUR

VyskúšAjTE TO!

Predajňu INTERSPORT nájdete na prízemí Galérie MLYNY.



Uprostred novembra minulého roka sa doslovne z večera 

do rána objavil v nitrianskom nákupnom centre Galéria MLYNY 

obchodík plný syrov, ktorý má výstižný názov „RAJ SYROV“. Ich 

sortiment je neuveriteľne pestrý. Nájdete tam takmer 150 dru-

hov syrov z krajín ako Holandsko, Francúzsko, Taliansko, Švaj-

čiarsko, Dánsko, Anglicko, Nemecko, Nórsko, Bulharsko, Grécko 

a samozrejme aj Slovensko. Svoj sortiment neustále rozširujú, 

tak aby zákazník pri každej návšteve objavil niečo nové. Širo-

ký výber, ktorý táto predajňa ponúka, nie je konečný, skôr je 

limitovaný jej aktuálnymi priestorovými možnosťami. V talóne 

vraj majú ďalších niekoľko sto druhov syrov, ktoré priebežne 

obmieňajú a spestrujú ním jedálny lístok svojich, dnes už ver-

ných zákazníkov. Vybrať si môžu nielen zo syrov kravských, ov-

čích a kozích, ale i mäkkých, polotvrdých, tvrdých, či mladých, 

uležaných, extra uležaných, starých i prestarnutých. Samozrej-

mosťou predajne je možnosť ochutnať z vystavených syrových 

bochníkov.  Sympatické a usmiate predavačky radi prevedú po-

nukou a poradia s výberom toho správneho syra pre konkrét-

nu príležitosť. Zákazníci oceňujú, že na jednom mieste môžu 

ochutnať a kúpiť temer všetky najzaujímavejšie syry. Vo všeo-

becnosti sa dá povedať, že to čo robí tieto syry tak atraktívne 

a chuťovo nezameniteľné, je kvalita surovín, proces výroby, 

uskladnenie a hlavne dlhoročné skúsenosti majstrov syrárov, 

veľakrát siahajúce niekoľko storočí nazad.

ako chutí poctivý syr?

Dnes sa žiaľ čoraz častejšie stretávame so syrmi, pri ktorých 

je na mieste otázka, či sú to vôbec syry. Mlieko z veľkocho-

vov, ktorého prirodzený živočíšny tuk je často krát nahradený 

rAj syrOV 

ObjAViLi smE ObrOVský VýbEr syrOV z cELéhO sVETA nA jEdnOm miEsTE.
mnOžsTVO sLOVákOV má mOžnOsť nA sVOjich cEsTách OchuTnAť 
Typické syry krAjiny, kTOrú nAVšTíViA A chcú si TiETO znAmEniTé 
chuTE dOpriAť Aj dOmA. EšTE dOnEdáVnA bOL sLOVEnský zákAzník, 
kTOrý dOsTAL chuť nA kVALiTné A OrigináLnE syry z rôznych krAjín 
sVETA pOVäčšinE OdkázAný nA prEdAjnE V susEdnOm rAkúsku, pO-
prípAdE VO VzdiALEnEjšOm zAhrAničí. 

rastlinnými tukmi, prídavné ochucovadlá, rýchle výrobné proce-

sy. To všetko umožňuje vyrobiť syr lacnejšie a rýchlejšie, avšak 

na úkor kvality. Naproti tomu horské pasienky, spokojné zvie-

ratá, veľmi kvalitné mlieko, tradičné postupy, rodinný prístup, 

dostatok času na dozrievanie a hlavne presvedčenie, že kvalita 

konečného produktu nesmie trpieť na úkor kvantity. Výsledkom 

toho sú poctivé syry, ktoré chutia inak a hlavne chutia tak, ako 

má syr skutočne chutiť. 

Slovenské syry a ovčia 100% bryndza

Súčasťou ponuky predajne RAJ SYROV sú aj tradičné slovenské 

syry a pravé nefalšované biele zlato, čiže poctivá nepasterizo-

vaná 100% ovčia bryndza. Všetky tieto produkty vyrába pre 

RAJ SYROV exkluzívne malá rodinná farma na Orave z obce Po-

kryváč. Na výrobky ako ovčia bryndza, ovčia hrudka, oštiepky 

a pod. je použité výhradne len ovčie mlieko a nenájdete v nich 

ani mililiter kravského mlieka. Preto sú veľmi vhodné aj pre ľudí 

alergických na laktózu. Vďaka tomu, že nie sú pasterizované, 

sú to doslovne probiotickou bombou, ktorá má neskutočný 

prínos pre zdravie človeka. No a chuťovo sú priam delikátne. 

Komplexnosť ponuky zastrešuje aj poctivá, či už sladká, alebo 

kyslá žinčica.
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Víno bolo v Egypte, Sýrii aj Babylónii veľmi obľúbené a považovalo 

sa za jednu zo základných životných potrieb. Pestovanie viniča 

bolo rozšírené aj po celom Grécku a starom Ríme. Počas rímskych 

vojenských výbojov rozširovali rímske légie na príkaz panovníka 

pestovanie viniča a výrobu vína na všetkých obsadených územiach.

Týmto spôsobom sa dostalo pestovanie viniča do Francúzska, 

Španielska, Nemecka i na naše územie. Výroba tohto legendami 

opradeného moku sa neskôr rozšírila do celého sveta.

kaviareň caFé DIaS, ktorú nájdete pri kníhkupectve PANTA 

RHEI, ponúka svojim návštevníkom možnosť objavovať svet 

chutí v tých najlákavejších esenciách. 

Popri širokej ponuke káv či čajov vám prinášame aj vína z najroz-

manitejších kútov sveta.

Objavujte s nami svet vín a získate od nás drobnú pozornosť. 

K prvej fľaši vína z našej kaviarne vám naservírujeme chutný sy-

rový tanierik grátis.

CAFÉ DIAS nájdete v Galérii MLYNY v predajni PANTA RHEI na 1. poschodí.

rAj syrOV 

už sTArí EgypťAniA VEriLi, žE VínO jE dArOm bOhA OzirisA, synA bOhA 
nEbiEs A zEmE, kTOrý zVíťAziL nAd smrťOu A zrOdiL sA zO sVOjhO 
pOpOLA, rOVnAkO AkO sA kAždý rOk Opäť zrOdí hrOznO ViničOVéhO krA. 

ObjAVTE 
sVET Vín
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