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 Mgr. art. Andrea Marešová

Hľadala som vHodnú definíciu leta. 
a ajHľa, čo som našla:

Leto je ročné obdobie (alebo zriedkavo obdobie 
roka) ako jedna z hlavných častí roka. Prejavuje sa 
hlavne opakovaným pravidelným charakterom 
teplého počasia.  (WIKIPEDIA)

Leto je miesto plné super kamarátov, perfektných 
aktivít a jedinečných party! Jazykový pobyt je miesto 
kde si precvičíš jazykové vedomosti, spoznáš nové 
kultúry a nájdeš si kamarátov z viac ako 100 krajín…  
 (cestovná kancelária)

Leto je čas, kedy je v záhrade veľa práce. Všetko 
rastie, treba prekopávať pôdu, často polievať, 
zberať niektoré druhy ovocia. Ale je to aj čas,  
keď záhrada ukáže celú svoju krásu. Teda, ak ste 
sa o to vopred postarali.  (dôchodcovia a ja)

už je leto, žatva je, už na pole ideme.
až to žitko zožneme, do snopov ho 
zviažeme. už sme žitko zožali, už sa z poľa 
zváža. už sa žlté žemličky na dožinky 
smažia.  (hladný poľnohospodár)

Jedného krásneho dňa vystrieda nádhernú jar horúce 
leto. Slnko nesmelo vykuklo spoza kopca. Lúky sa 
taktiež nenechali zahanbiť a vhupli do šiat hrajúcich 
všetkými farbami a vôňami sveta.  (romantička)

Leto je zradné i tým, že jedna z piatich žien, 
ktoré sú mladšie ako tridsať rokov má počas 
letnej dovolenky nechránený sex. Riskantný je 
najmä sex s „domorodcami“, ktorí sú isto neraz 
veľmi príťažliví, avšak sex s dovolenkujúcimi 
cudzinkami je ich dennou náplňou.  (realistka)

takže prajem to najkrajšie leto 
všetkým vám!
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Shape Sensation
Plavková móda Triumph

Hokej je odmala môj sen
Rozhovor s Braňom Mezeiom

Penélope Cruz pre Lindex
Rozhovor s herečkou

Srdečné pozdravy z RIA
Letná móda GANT 

Letné kúpaliská

Ako sa správne opaľovať

Nechávam to na pocity
Fotograf Norbert Eggenhofer

Hračky pre veľkých
We love Apple

Cvičenie v BodyWorld
Pripravte sa na leto

Moderná žena
v modernej kuchyni

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

Užite si letné nákupy  
pre celú rodinu  

v Marks & spencer!

 Skvelá ponuka potravín 

 Dámska móda a dámsky sortiment 

 Detská móda a detský sortiment 

 Pánska móda a pánsky sortiment 

 Dámska a pánska kozmetika 

 Spodná a nočná bielizeň 



H   KEJ 
JE ODMALICKA MôJ sEnˇ
Ako dIeťA MA šPoRT VeľMI BAVIL. Vždy Po škoLe SA V LeTe PRed PANeLákoM 
HRáVAL fuTBAL ALeBo HokejBAL, V zIMe Hokej. PokIAľ BoLo SVeTLo A dALo 
SA HRAť, TAk SMe BoLI NA IHRISku. RAz zA MNou PRIšIeL kAMARáT, že SA CHCe 
PRIHLáSIť do PRíPRAVky NA Hokej, čI NePôjdeM S NíM, ABy TAM MAL kAMARáTA. 
zoBRAL SoM oTCoVe koRčuLe, Hokejku z HokejBALu A IšLo SA NA šTAdIóN. 

StE jEDEN z NAjúSPEšNEjších 
SLovENSKých hoKEjIStov. Kto váS 
K tomuto šPoRtu PRIvIEDoL A AKé 
boLI vAšE zAčIAtKy?
K športu ma viedol najviac otec, bol bývalý 
športovec, v detstve sme vyskúšali asi 
všetky športy a na štadión ma priviedol 
kamarát, ktorého to potom prestalo baviť. 
Prestal tam chodiť, ale ja som vedel, že 
toto je to, čomu by som sa chcel venovať, 
lebo hokej ma strašne bavil. Moji rodičia to 
podporovali a absolvovali so mnou všetko, čo 
bolo treba. Či už vstávanie o 5-tej, tréningy 
o 6-tej ráno alebo výjazdy na turnaje.

čo PovAžujEtE zA DoPoSIAľ NAjväčší 
úSPEch vo vAšEj KARIéRE?
To, že som si splnil svoj sen z detstva 
a dostal som sa do NHL. A ešte prvú 
historickú medailu pre samostatné 
Slovensko, a to na MS dvadsaťročných 
vo Winnipegu – bronz.

NA KtoRý KLub mátE NAjLEPšIE 
SPomIENKy?
Jednoznačne na floridu Panthers, 
kde som dostal prvú väčšiu šancu hrať 
pravidelne NHL. Okrem toho sa mi na 
Floride páčilo i to, že tam bolo stále 
teplo, že na mieste, kam chodia ľudia na 
prímorskú dovolenku, som ja hral hokej :)

AKé mátE PoPRI šPoRtE záujmy 
ALEbo KoNíčKy, NA KtoRé možNo 
tERAz NEmátE čAS, ALE KtoRým by 
StE SA RáD v buDúcNoStI vENovAL?
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Času na koníčky nie je veľa, alebo sa dajú 
vykonávať len v zime počas sezóny, ako 
je napr. snowboardovanie, ktoré som si 
veľmi obľúbil. Keď je po sezóne ešte sneh, 
tak sa rád vyberiem niekam na hory. Pri 
iných koníčkoch je to už lepšie. Väčšinou 
sú to športy a venujem sa im v lete, keď 
som doma v rámci prípravy na sezónu. 
Napríklad tenis, futbal, posilňovanie či 
plávanie, resp. skôr vyvaľovanie niekde pri 
bazéne, jazere či mori :) ...medzi ďalšie moje 
záľuby patrí jazda na motorke, ale najviac 
času sa snažím venovať manželke, rodine 
či kamarátom, s ktorými sa počas sezóny 
nevidím.

väčšINu čASu StRávItE v šPoRtovom 
obLEčENí. AKo SA obLIEKAtE v SúKRomí 
A Kto vám PRI výbERE PomáhA?
Najpohodlnejšie sa cítim v džínsoch alebo 
šortkách, tričku a teniskách. Oblečenie 
si väčšinou kupujem sám podľa toho, 
čo sa mi páči, alebo to nechám na manželku 
Evičku, nech mi ona kúpi, aby som sa páčil 
jej :) Od kamaráta Ivana Švarného som 
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dobré počasie, tak sa tam dokážeme 
zabaviť aj inak, navštíviť naše obľúbené 
miesta či reštaurácie, alebo známych. 

Ďakujeme za rozhovor.

bRANISLAv mEzEI, 
narodený 8. októbra 
1980 v Nitre, 
v súčasnosti 
jeden z našich 
najúspešnejších 
slovenských 
hokejových 
obrancov.

dostal prezývku Módny Guru :) 
a tak mu občas poradím pri 
výbere oblečenia :)

AKo A KDE tRávItE Svoj voľNý čAS?
Voľný čas? Toho veľa nie je. Buď sa hrá 
hokej cez sezónu, stále sa cestuje a hrajú 
zápasy, alebo v lete trénujem dvakrát 
denne, aby sa človek pripravil na ďalšiu 
sezónu. Keď sa už nejaký ten čas nájde, 
tak sa väčšinou venujem svojej manželke. 
Alebo proste nerobím nič, len leňoším. 
To človeku fakt niekedy dobre padne.

mátE obľúbENú DovoLENKovú 
DEStINácIu?
Mne stačí teplo, voda a kľud :) na to, aby 
som si užil dovolenku. Keď si mám vybrať, 
tak asi zase spomeniem Floridu, kam 
chodievame sem tam po sezóne 
s manželkou, ktorá si ju zamilovala. 
Už to tam poznáme a ak náhodou 
nechceme byť na pláži alebo nie je 
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PenÉloPe cruz
MODELKOu JArnEJ KAMpAnE LInDEx Módu mám síce rada, 

ale prioritou sa pre mňa 

v poslednej dobe stal 

skôr komfort. 
PC

Čo najradšej nosíte vo voľnom čase?
Džíny a tričko.

Do akého oblečenia ste investovala pred nadchádzajúcou sezónou?
Momentálne to je tehotenské oblečenie – džíny, voľnejšie tričká a šaty.

Ako by ste opísala svoju najhoršiu skúsenosť s módou?
Bolo to asi niekdy v 80. rokoch, to som mala veľmi, ale naozaj veľmi 

kučeravú trvalú.

Ktorí módni návrhári Vás pred sezónou jar/leto 2013 najviac zaujali?
L'Wren Scott, Loewe a Ralph Lauren.

Existuje štýl alebo kúsok vo Vašom šatníku, ku ktorému sa stále 
vraciate napriek módnym trendom?
Sú to šortky Balmain, džíny a dlhé sukne.

Ako vnímate severskú módu?
Je elegantná, pohodlná, minimalistická, jednoducho pohodová.

Ako vyzerá Váš deň voľna? Čomu sa najradšej venujete?
Najradšej zo všetkého trávim čas so svojou rodinou a priateľmi.

Mala nejaká filmová postava, ktorú ste hrala, vplyv na Váš štýl alebo 
pohľad na módu?
Možno v určitom období. Napríklad oblečenie vo filme Rozorvané objatia. 

Nosila som v ňom veľa vintage kúskov od značky Chanel a veľmi som 

si ich obľúbila.

Ako hviezdu Hollywoodu Vás neustále pozývajú na večierky. 
Ako podľa Vás vyzerá dokonalá party?
Na párty skutočne veľmi často nechodím. Ak idem, rada sa tam stre-

távam s priateľmi.

Vie sa o Vás, že okrem hrania sa venujete množstvu kreatívnych činnos-
tí, ako fotenie alebo navrhovanie oblečenia. Čím by ste robila, ak by 
ste nebola herečkou?
Tancovala by som, alebo by som pracovala s deťmi.

Čo Vás presvedčilo k spolupráci so značkou Lindex a prečo si myslíte, 
že vás Lindex oslovil?
Videla som ich kolekcie a kampane, ktoré urobili s inými herečkami, a obo-

je ma oslovilo. S touto značkou sa pracuje skvelo, má vynikajúci tím ľudí.

Aký je Váš názor na kolekciu značky Lindex pre sezónu jar/leto 2013? 
Už ste si obľúbila niektoré kúsky?
Veľmi sa mi páči. Je svieža, sexy a zároveň pohodlná.

Čo máte na svojej práci najradšej a čo najlepšie Vám doposiaľ Vaša 
kariéra priniesla? Aké máte plány do budúcna?
Herečkou som chcela byť už od detstva. Tento rok by mali byť v kinách 

uvedené dva filmy – Príbeh môjho syna, kde som sa podieľala aj na 

produkcií, a tiež The Counselor s Cameron Diaz a Bradom Pittom.

Máte nejaké tipy na krásu alebo módne triky?
Nepovedala by som. Skôr mám šťastie, že môžem nosiť úžasné oblečenie 

od tých nejtalentovanejších návrhárov.

Ako sa udržujete vo forme a čo robíte pre svoje zdravie?
Snažím sa zdravo jesť. Robím to preto, že si skutočne veľmi cením svoje 

zdravie. Musím sa ale priznať… Cvičenie mi veľmi nejde.

Poznala ste značku Lindex predtým, než ste s ňou začali spolupracovať?
Po tom, čo som počula množstvo pozitívnych vecí, nakúpila som si pár 

kúskov oblečenia na cestách a hneď som sa do nich zamilovala.

Bez ktorých kúskov sa Váš šatník neobíde?
Na prvnom mieste by som uviedla džíny, tenisky a sandále.

Čo je pre Vás symbolom ženskosti? 
Aké vlastnosti by nemali žiadnej žene chýbať?
Všetky ženy v mojom živote sú skutočne silné osobnosti. 

To sa mi páči najviac.
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k letu neodmysliteľne Patrí cestovanie. ak snívate 
o tom, že sa vydáte do ďalekých miest, neváhajte
a navštívte Predajňu Gant. Práve teraz nájdete letnú 
kolekciu, ktorá vás Prenesie do tePlých krajín a vPustí 
do vášho šatníka svieži vánok.
Každý správny cestovateľ musí spoznať kultúru mesta, preto sa vydáme na prechádzku po Boulevard del Rio. 
Ľahké a svieže tkaniny ako popelín, bavlna a ľan v horúcich uliciach rozpáleného mesta zaručene prídu vhod. Výlet 
na ikonickú cukrovú homoľu Pao de Açúcar nám vyčistí hlavu a poskytne nádherný výhľad na mesto. Teraz nastal 
ten správny čas na odpočinok na slávnej pláži Ipanema. Plavky v tropických tónoch sa krásne dopĺňajú s bielymi 
košeľami, ktoré možno nechať voľne cez bikiny alebo zauzlíkovať nad pásom. Oddýchnutí a plní sily sa vydávame 
do víru veľkomesta. Do správnej nálady nás dostanú žiarivé potlače inšpirované povestným karnevalom, ktorý 
nám rozprúdi krv. S úsmevom na perách sa nechávame unášať na vlne letnej pohody. 
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Prajete si trochu exotiky? 
V kolekcii From rio With loVe, ktorá je inšPiroVaná Pre-
krásnou kultúrou rio de janeira, sa mieša klasický "PrePPy" 
štýl s brazílskym temPeramentom. PestroFarebná Paleta 
odtieňoV žltej, čerVenej, zelenej a oranžoVej dodáVa 
jednotliVým kúskom juhoamerický nádych a Prezrádza, 
že sa rozhodne nebudeme nudiť! 

Pozdravy z ria
Srdečné
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sPrávne Plavky
Sezóna letných dovoleniek sa blíži 
a s ním súvisiaci aj výber plaviek. 
Inšpirácia v podobe letných look- 
bookov, prezentujúcich aktuál- 
ne trendy v tejto oblasti, nás za-
plavila už o čosi skôr. 

Táto vlna zasiahla už aj výklady a pulty 
obchodov a tak rýchlo ako prišla, aj 
odíde. Kým pred pár rokmi sme si ku-
povali plavky aj začiatkom leta, dnes 
treba byť o krok vpred. V tom čase 
totiž nájdete len posledné výpreda-
jové kúsky, pri ktorých nemáte záru-
ku, že získate vrchný aj spodný diel 
alebo ten správny mix, vhodný pre 
vašu postavu! Časy, kedy bol v móde 
len jeden typ plaviek, a to čierne celé 
plavky, spájajúce sa so vzorom mane-
kýnok a missiek, sú už našťastie dáv-
no preč. Portfólio plaviek sa rozšírilo 
nielen z hľadiska strihov a tvarov, ale 
i farebnosti a použitého materiálu, 
stačí si len vybrať a správne napaso-
vať na vašu postavu.

Sú ešte stále najobľúbenejšie a najpre-

dávanejšie. Nohavičky a vrch v tvare 

trojuholníka, ktorý pekne formuje po-

prsie. Ak patríte k tým menej obdare-

ným, môžete siahnuť po trojuholníkoch 

s nariasením, flitrami alebo leskom – tie 

dodávajú na objeme. Prekvapením tejto 

sezóny je, že sa do života vracajú nevy-

stužené trojuholníky na znak vyzdvihnu-

tia prirodzenej krásy. Tento typ plaviek 

je mladistvý a hravý, v kurze sú preto 

farby ako žltá, oranžová, lososová, cyk-

lamenová v poriadne strakatom, vzoro-

vom a nespútanom prevedení.

Majú vrchný aj spodný diel na šnurovanie, 

sú ľahko prispôsobiteľné. Výhodou je, že 

nie sú na gumu, nezarezávajú sa do bokov 

a nedeformujú tak postavu. Tieto skvostné 

plavky bývajú najčastejšie zdobené jemný-

mi korálikmi po bokoch alebo kamienkami.

Sú ideálne pre mladé slečny s poprsím 

veľkosti A-B, ktoré je samé o sebe pevné. 

Tyrkysová a petrolejová zelená v lesklom 

prevedení, kvetinové vzory sú absolútnou 

špičkou tohto leta. Zo zemitých odtieňov 

letí krémová biela, čokoládová hnedá a bý-

vajú oživené tyrkysovým alebo iným vý-

razným detailom. Etno vzory sú prejavom 

slobody a bohemizmu. Ženy, ktoré majú 

veľkosť C-D by sa mali vyhýbať korzetovým 

plavkám a mali by voliť pevnejší vrchný diel, 

s hrubším pásom zospodu, ktorý v koneč-

nom dôsledku pekne vyzdvihne poprsie 

a spevní ho.

Plavky zložené z dvoch dielov, 
ktoré sú spojené úzkou časťou. 
dá sa povedať, že sa jednoznačne 
zaradili medzi „fashion“ plavky, 
ktoré si obľúbili aj ultra štíhle 
ženy. Sú to skôr „predvádzacie“ 
plavky než plavky na opaľovanie. 
Sú ideálne na fotenie módnych 
editoriálov. Najväčší boom zazna-
menali v predchádzajúcej sezóne, 
teraz sa od nich pomaly upúšťa.

Klasické celistvé plavky, vhodné pre silnejšie, oblejšie postavy alebo pre ženy s proble-

matickejšími partiami v okolí bruška alebo bokov. Pri tomto type by mala byť absencia 

vzorov, plavky by mali byť skôr v jednoliatom odtieni. Najnovšie trendy ukazujú, že 

netreba tieto plavky spájať vždy len so staršími dámami. Vďaka nadšeniu návrhárov je 

široká ponuka aj z tohto typu. Alternatívou môžu byť dvojdielne plavky v kombinácii 

s tunikou, ľahkou košieľkou alebo šatkou, previazanou okolo bokov.

BIKIny 

sTrInG 
BIKIny 

korzetoVé 

Vrchné 
diely

trikiny

monokiny

AKO sI vyBrAŤ
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letnÉ 
kúPalisko 
nitra

LEtNé KúPALISKo NItRA, jESENSKého 1
5 vonkajších bazénov, tobogán, aquazorbing, zapožičanie slnečníkov 

a lehátok, beachvolejbal 4 kurty, možnosť ubytovania sa v súkromnom 

penzióne. Príjemné prostredie v mestskom parku na Sihoti.

Po od 12:00 do 19:30, ut - Ne od 10:00 do 19:30

Kontakt: www.sarznitra.sk, tel.: 037/741 96 22, 037/741 30 75

WELLNESS hotEL PAtINcE****, Patince
6 vonkajších bazénov s termálnou vodou, 4 vnútorné bazény s termálnou 
vodou, 4 tobogány, športoviská (beachvolejbal, petangue, nafukovací futbal, 
minigolf, tenis), masáže, thajské masáže, kozmetické ošetrenia, telové ošetrenia, 
ošetrenia rúk a nôh, fakultatívne výlety, vyhliadkové plavby ľoďou, možnosť 
ubytovania. Výhodné pobytové balíky, regionálne zľavy.

www.wellnesspatince.sk, e-mail: wellnesspatince@wellnesspatince.sk, 

tel.: +421 35 790 85 00

Po - štv 9:00 - 21:00, Pia 9:00 - 1:00, So 9:00 - 22:00, Ne 9:00 - 21:00 

Každý piatok: Romantické nočné kúpanie od 22:00 do 1:00

Wellness 
h o t e l 
Patince

Galéria mLyNy v Nitre pre Vás pripravila na horúce letné dni osviežujúce prekvapenie. Nielen že si v mesiaci júl budete môcť vychutnať výhodné 
nákupy za skvelé ceny, ale budete odmenení ešte raz. Keďže sa pri takom veľkom výbere úžasného tovaru určite zapotíte, za nákup si budete môcť 
bezplatne vybrať vstupenku na jedno z kúpalísk a aquaparkov, ktoré Vám v našom letnom časopise predstavujeme. A okrem osviežujúceho 
pobytu na Vás budú čakať darčeky v podobe plážových pomôcok a hračiek, s ktorými si pobyt na kúpalisku alebo pri mori vychutnáte ešte intenzívnejšie.

za nákup osviežujúce 
PrekVaPenie
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Galandi spol. s r.o., kpt. Nálepku 43/2373, Galanta 924 01

3 vonkajšíe bazény a 4 vnútorné bazény, masáže, sauny. 

Možnosť ubytovania v penzióne Viktória alebo v Hoteli Galanta.

www.galandia.sk, tel.: 031/780 28 16

otváracie hodiny Po - Ne: od 10:00 do 21:00 

aQua
Park 

Galandia

letnÉ 
kúPalisko 
dudince

Kúpalisko DuDINKA, Dudince

Bezplatné parkovanie. Občerstvenie v areáli kúpaliska. Rekreačný bazén - 
dĺžka 25 m, teplota vody 26 - 28 °C, bazén s vodnými atrakciami - výjazd  
z tobogánu, rodinná šmýkačka, vodný kanál s tryskami, teplota vody  
28 °C, detský bazén - teplota vody 30 °C, minerálny bazén - dudinská 
minerálna liečivá voda, teplota vody 33 - 34 °C. 

www.kupeledudince.sk, otváracie hodiny Po - Ne: od 9:00 do 20:00 
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hotel & KuPKo Aquatermal, hlavná 320, 991 02 Dolná Strehová

6 vonkajších bazénov a 3 vnútorné bazény, wellness centrum, masáže, hydromasážna vaňa,  
volejbalové ihrisko, tobogány. 

Možnosť ubytovania v hoteli Aquatermal*** - 41 izieb/82 pevných lôžok.

www.strehova.sk, tel.: 047/430 88 11, otváracie hodiny: od 9:00 do 20:30

hotel 
& kuPko 
aQuatermal

thermalPark

dunajská 
streda

thERmALPARK DuNAjSKá StREDA

6 vonkajších bazénov a 4 vnútorné bazény, fínska sauna, parná sauna, 
infrasauna, masáže, Jade, Bemer, morský parný kúpeľ. 

Ubytovanie v Hoteli** a v Penzióne**.

www.thermalpark.sk, info@thermalpark.sk, tel.: +421 31 551 00 96

otváracie hodiny: Po - Ne od 9:00 do 21:00 
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thermal 
corvinus 
veľký meder

thERmAL coRvINuS veľký meder

Promenádna 3221/20, veľký meder 932 01
3 vonkajšíe bazény a 6 vnútorných bazénov, masáže, soľná jaskyňa, 
Bemer magnetoterapia, Ceragem master akupresúrne masážne lôžko, 
reštauračné služby, stánky s občerstvením, koliba, TARZANIA lezecká 
dráha, kozmetika, pedikúra, animačné programy, vináreň

www.thermalcorvinus.sk

info@thermalcorvinus.sk, tel: 031/555 21 04

otvorené 365 dní v roku od 9:00 do 21:00 hod.  

aQua
Park
senec

AQuAPARK SENEc

6 vonkajších bazénov a 4 vnútorné 

bazény, SAI WELLNESS, SWIM ARÉNA.

info@aquathermal.sk, 

www.aquathermal.sk

otváracie hodiny: 10:00 - 22:00 



10 rád 
ako sa chrániť

1. 
začnite s opaľovaním pozvoľna, aby si koža postupne 

privykla na slnko a od začiatku používajte ochranné prípravky.  
2. 

Medzi 11. a 15. hodinou sa vyhýbajte pobytu na slnku, 
slnečné žiarenie je vtedy najintenzívnejšie.

3. 
Natierajte sa niekoľkokrát za deň.

4.
Po kúpaní sa vždy osušte, lebo kvapky vody pôsobia ako zväčšovacie sklo.

5.
Prípravky na opaľovanie používajte, aj keď je zamračené, žiarenie 

preniká aj cez mraky.
6.

opaľovacie prostriedky držte v chlade, pôsobením tepla sa poškodzujú
 ich ochranné vlastnosti.

7.
Proti nepriaznivým účinkom uV žiarenia pomáhajú aj vitamíny A, C, 

e a antioxidanty, tie pripravia pokožku na slnenie zvnútra.
8.

Používajte slnečné okuliare so 100% ochranou proti uV žiareniu.
9. 

zvýšenú pozornosť venujte pokožke na tvári, pretože 
je citlivejšia, a nezabúdajte ani na pery.

10.
Ak by ste sa spálili, kožu natierajte prípravkami 

po opaľovaní a kým sa pokožka 
úplnene zahojí, nevystavujte 

ju slnku. 

ako sa 
sPrávne 
oPaľovať

NA čo SLúžI vItAmíN D
Vitamín D alebo aj kalciferol podporuje vstrebávanie vápnika, čo 
je základom pre zdravý vývoj zubov a kostí. Jeho nedostatok spô-
sobuje poruchy kostry, únavu, zníženú odolnosť voči infekciám. 
Prebytok zase spôsobuje zvýšenie hladiny vápnika v krvi, nevoľ-
nosť či stratu chuti do jedla. Vedeli ste, že na vytvorenie potreb-
ného vitamínu D telu úplne postačí desať minút na slnku tri razy 
týždenne? Takže so slnením to skutočne netreba preháňať. 

čo jE uv žIARENIE?
Laicky povedané, ultrafialové žiarenie je neviditeľná časť slnečné-
ho žiarenia, ktorá preniká do pokožky. 
Poznáme tri druhy:

uvA žiarenie – preniká do hlbších štruktúr kože a spôso-
buje jej starnutie a rakovinu. Na rozdiel od UVB lúčov je 
zákernejšie, pretože ani dlhodobé vystavenie pokožky 
tomuto žiareniu nemá žiaden príznak začervenania, čiže 
nevieme určiť, ako dlho môžeme byť na slnku. 

uvb žiarenie – spôsobuje začervenanie a spálenie 
kože. Pred ním sa chránime slnečným ochranným 
faktorom SPF. Číslo faktoru nás informuje, ako dlho 
môžeme byť na slnku, aby sme sa nespálili. U každé-
ho je to individuálne. Vypočítame si to tak, že čas, 
kým nám pokožka sčervená, vynásobíme číslom SPF. 
Napríklad, ak nám pokožka sčervená po 15 minútach 
opaľovania, tak s ochranným faktorom 20 môžeme 
byť na slnku 300 minút (15 min. x 20 SPF). To znamená, 
že vyšší faktor nechráni viac, ale len predlžuje pobyt 
na slnku.

uvc žiarenie – je pohltené ozónovou vrstvou, takže nie 
je pre nás nebezpečné.

Pre čo najlepšiu ochranu, si vyberajte také prípravky 
na opaľovanie, ktoré obsahujú aj UVA a UVB filter a sú vodeodolné.  

AKé PožIčAj, tAKé vRáť
Naša pokožka má pamäť ako slon a po 40. roku nám každé spálenie 
môže vrátiť v podobe vrások, pigmentových škvŕn, ale aj rakoviny 
kože a poškodenia zraku. Môže za to UV žiarenie, proti ktorému 
by sme sa mali chrániť prípravkami s faktorom SPF (Sun Protec-
tion Factor). Ten podľa toho, či ide o faktor s fyzikálnym alebo 
chemickým filtrom, slnečné žiarenie buď odráža ako zrkadlo, alebo 
pohlcuje a absorbovanú energiu premieňa na teplo.

slnečné lúče sú veľmi prospešné, okrem toho, že dajú našej pokožke zlatistú farbu, 
pozdvihujú aj náladu, dodávajú organizmu energiu a podporujú tvorbu vitamínu d.  
avšak treba mať na pamäti, že všetkého veľa škodí. slnečné žiarenie obsahuje  
nebezpečné ultrafialové lúče, preto by sme sa mali opaľovať s mierou, a najmä 
chrániť si pokožku prípravkami na opaľovanie.
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AQuAPARK SENEc

6 vonkajších bazénov a 4 vnútorné 

bazény, SAI WELLNESS, SWIM ARÉNA.

info@aquathermal.sk, 

www.aquathermal.sk

otváracie hodiny: 10:00 - 22:00 
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norbert eggenhoFer
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čo všEtKo obNášA NAfotENIE tAKýchto fotoGRAfIí? 

Všetko tvoria fajn ľudia, ktorí skutočne rozumejú svojej 

práci. Fashion fotografia je spojenie a zachytenie portrétu, 

architektúry, textúr, hudby, stylingu a módy v krásny moment. 

Osobne spolupracujem s make-up artistkou Jarkou Vladykovou 

a hairstylistkou Ivkou Heřmanovou. 

Na druhej strane je obdivuhodné, keď človek sám dokáže 

obhospodáriť celé fotenie ako napr. Lukáš Kimlička.

čo PovAžujEš v DNEšNEj DobE zA DôLEžItEjšIE, vEDIEť 

NARábAť S fotoAPARátom, ALEbo REtušou?

Samozrejme ovládať prístroje je podstatné, doladenie fotografie 

v počítači takisto. Ale podobne ako u výtvarníka, dobrý štetec 

a plátno za vás ešte obraz nenamaľujú. 

máš NEjAKý NESPLNENý fotoGRAfIcKý SEN? 

NIEčo, čo by SI RáD NAfotIL? 

Mám predstavy veľkých scén, ktoré sú realizovateľné, 

ale časovo a priestorovo náročné. Pracujem na tom 

a dúfam, že to bude čoskoro.

Ďakujeme za rozhovor.
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oDKIAľ PocháDzAš, KDE momENtáLNE žIjEš A tvoRíš?

Narodil som sa vo Veľkom Krtíši, ale už viac ako 20 rokov žijem 

v Nitre.

KEDy SI PRvýKRát chytIL Do RuKy fotoAPARát?

Prvý kontakt prišiel už v detstve. Otcove čiernobiele fotografie, 

strieborné fotoaparáty, fotokomora, čarovné podivné vecičky, 

červené svetlo a obrovský zväčšovák. Dlho som sa fotografii 

nevenoval, ale umeleckejšie prostredie, mamka výtvarníčka, 

sestra profesionálna fotografka a spisovateľka, partnerka 

vizážistka a stylistka pred pár rokmi opäť podnietili môj záujem 

o fotografiu.

vENujEš SA NAjmä PoRtRétNEj tvoRbE A tAKISto 

fAShIoN fotoGRAfII. vEDEL SI oD PRvého momENtu, 

čo chcEš fotIť? K čomu máš bLIžšIE?

Tak ako každý začínajúci fotograf, tiež som fotil všetko. Neskôr 

som sa ocitol v prostredí, ktoré nasmerovalo tvorbu a začal som 

sa tomuto žánru viac venovať.

vRAví SA, žE fotENIE PoRtRétov jE vEľmI NáRočNé, 

AKo to vNímAš?

Zachytiť osobnosť, pocit, atmosféru... Všetko je to o tvári ktorá 

má mnoho podôb, nálad, mimík. Portrét je osobná záležitosť 

a rád zvečňujem tieto momenty. 

oDKIAľ čERPáš INšPIRácIu? vIEš už NA zAčIAtKu, 

AKo buDE tvojA fotoGRAfIA vyzERAť NA KoNcI, 

ALEbo NEchávAš tomu voľNý PRIEbEh?

Záleží na tom na čom pracujem. Stále do toho vkladám svoju 

predstavu. Nerád sa nechávam uniesť trendom. Podstatná je 

príprava, predstava, hľadanie miesta, vhodnej modelky, stylingu, 

make-up artistu, hairstylistu, komunikácia, atď. Niekedy je 

predstava jasná, neskôr prídu momenty, ktoré prichádzajú 

na scéne. Nechávam to na pocity.

v PoSLEDNom číSLE čASoPISu RENDEz–vouS SA objAvILI 

tvojE fotoGRAfIE v Dvoch čLáNKoch (GIo cAffE – GELAto 

ItALIANo A o móDNEj NávRháRKE PEtRE PRšovEj). 

IDE vIAc-mENEj o fAShIoN fotoGRAfIE. 

necháVam to na Pocity 

FotograF
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2.

3.

5.

6.

7.

1.

4.
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1. náramok 3,95 EUR • 2. biele sako 24,95 EUR • 3. pásikované nohavice

29,95 EUR • 4. baleríny 14,95 EUR • 5. sandále 16,95 EUR • 6. rifle 

DENIM STARS 39,95 EUR • 7. riflové šaty DENIM STARS 29,95 EUR • 

8. riflová bunda 39,95 EUR • 9. bodkované šaty 16,95 EUR • 10. biela 

kabelka 14,95 EUR • 11. lodičky s kovovou špičkou 24,95 EUR • 12. tenisky 

16,95 EUR • 13. ružová bundička 16,95 EUR • 14. košeľa 14,95 EUR • 

15. koženková bunda 49,95 EUR

8.

9.

10.

11. 12.

13.

14.

15.

suMMeR
TRenDs
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PRodukTy SPoLočNoSTI APPLe PodPo-

Rujú kReATIVITu A učeNIe SPôSoBoM, 

kToRý NeNájdeTe u INýCH VýRoBCoV  

INfoRMAčNýCH TeCHNoLógIí. zíSkANé 

VedoMoSTI A zRučNoSTI ľAHšIe VyužI-

jeTe V kAždodeNNoM žIVoTe. VýukA 

S APPLe je NoVou CeSTou, NA kToRej 

VáM VIeMe ukázAť TeN SPRáVNy SMeR. 

TRACo CoMPuTeRS so štatútom Apple So-

lution expert education má bohaté skú-

senosti s nasadzovaním produktov Apple do 

škôl. V súčasnosti nie je problém umiestniť 

počítač Apple do ľubovoľného počítačového 

prostredia. Počítače Apple bez problémov ko-

munikujú s počítačmi v prostredí MS Windows 

či UNIX. Dátová kompatibilita s aplikáciami MS 

Office, možnosť inštalovania viacerých ope-

račných systémov, množstvo softwareu pod-

porujúcieho kreativitu žiakov, dodávaného 

s každým počítačom. To všetko robí počíta-

če Apple jedinečnými pomocníkmi v mo-

dernej výuke.

Súčasným trendom informačných techno-

lógií sú tablety. Apple je v tomto smere opäť 

lídrom a iPad je zariadenie, ktoré svojou uni-

verzálnosťou nahradzuje počítače. Tablety, 

ktoré sa objavili len pred troma rokmi, odvte-

dy valcujú trh. Len minulý rok sa ich vo svete 

predalo vyše sto miliónov. A nevyužívajú ich 

len bežní používatelia, ktorí majú z nových vecí 

menší strach. Stále väčšiu obľubu získavajú 

ako zariadenie pre mobilnú komunikáciu, mul-

timediálne zábavné centrum, ale samozrejme 

aj ako pracovný nástroj v akejkoľvek oblasti. 

Výuka je len jednou z oblastí, kde sa ich na-

sadenie rozširuje stále viac. Inovatívni peda-

gógovia používajú zariadenia s iOS a iTunes 

ako účinné vzdelávacie nástroje, ktoré spĺňajú 

akademické potreby študentov a pomáhajú 

im získať zručnosti potrebné v 21. storočí. 

iPad je šTudeNToM BLízky A ľAHko 

oVLádATeľNý. NA MuLTITouCH dISPLejI 

iPadu Môžu šTudeNTI číTAť kNIHy, oB-

jAVoVAť APLIkáCIe A WeBoVé STRáNky 

jedNoduCHýM doTykoM PRSTu.

Prečo iPad do škôl?

Tu je niekoľko dôvodov:

•  Prenosnosť týchto zariadení, okamžité za-

pnutie a dlhá výdrž batérie dává študen-

tom pohotový prístup k študijným materi-

álom, nech sú kdekoľvek.

•  Vzdelávánie s iOS zariadeniami je pre štu-

dentov pútavejšie – aktívne sa zučastňujú 

procesu a úplne sa sústredia na výuku bez 

ohľadu na to, aký je ich osobný štýl učenia.

•  iPad ponúka študujúcim všestranné mož-

nosti čítania – od čítania v aplikácii iBooks 

s prístupom k slovníku a k ďalším nástrojom 

až po širokú ponuku audiokníh, učebníc 

a ďalších interaktivnych študijných aplikácií.

•  Študenti a učitelia majú hodnotnú zbierku 

pracovných nástrojov v jednom jedinom 

zariadení – pre robenie si poznámok, sle-

dovanie termínov, prehliadanie internetu, 

posielanie a prijíanie e-mailov a množstvo 

ďalších úloh.

•  iPad so vstavanými funkciami a aplikáciami 

z obchodu App Store ponúka široké spek-

trum nástrojov pre študentov so špeciálny-

mi potrebami, napríklad so zrakovým alebo 

sluchovým postihnutím.

TRACo Computers má niekoľko úspe-
chov pri nasadení a reálnom používaní 
počítačov Apple a predovšetkým tabletov 
iPad vo výuke. Na Slovensku sú to cirkevné 
školy v Bratislave a Banskej Štiavnici, sú-
kromné gymnázium v Poprade a štátna 
základná škola v Humennom.

Spoločnosť TRACo Computers s.r.o. 
vznikla v roku 1992 ako autorizovaný pre-
dajca a servisné stredisko Apple. Našimi 
zákazníkmi sa stali významné spoločnosti 
nielen v tradičnej oblasti publikovania, tla-
če, grafiky a reklamy, ale tiež v kancelár-
skom prostredí a samozrejme v školstve.

V roku 2003 sme otvorili prvú malo-
obchodnú predajňu APPLeCeNTRuM 
v Piešťanoch, ktorá odzrkadľovala  
postupný prechod sortimentu od profe-
sionálneho trhu k spotrebiteľským pro-
duktom, predovšetkým vďaka známym 
zariadeniam iPod a iMac. 

V roku 2006 vznikla pobočka a servis-
né stredisko v Bratislave. S príchodom 
nových požiadaviek a noriem na malo-
obchodné predajne Apple sme v no-
vembri 2009 otvorili značkovú predaj-
ňu Apple Premium Reseller v AVIoN 
Shopping Centre v Bratislave. Túto sme 
v roku 2011 zväčšili a inovovali podľa 
najnovších trendov, aké sú štandardom  
v celej Európe.

V marci 2013 sme otvorili ďalšiu predaj-
ňu v obchodnom centre galéria MLyNy 
Nitra, aby sme boli ešte bližšie zákazní- 
kom, a predovšetkým študentom vyso-
kých škôl v Nitre, s ktorými spolupracu-
jeme.

Okrem predaja poskytujeme v našich pre-
dajniach aj všetky súvisiace služby - pora-
denstvo a konzultácie, servis, údržba sys-
témov a opravy, financovanie, prenájmy 
a zápožičky.

We 
 love 
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SLúchADLá 
bEAtS by DR. DRE SoLo hD
Špičkové slúchadlá prinášajúce úžasnú zvuko-

vú kvalitu v malom a ľahkom On Ear prevedení, 

ktoré sú komfortné pre vaše uši a dokonale 

eliminujú okolitý hluk. Slúchadlá poskytujú 

neuveriteľné akustické detaily a dynamické 

basy. Skladacia konštrukcia zabezpečí jedno-

duchú úschovu pri prenášaní. Sú kompatibil-

né so všetkými modelmi Apple iPod, iPhone 

aj iPad. Farebná ponuka bola rozšírená o nové 

farby: purple, pink, blue, cyan, green.

SLúchADLá
bEAtS by DR. DRE StuDIo
Po dvoch rokoch vývoja a stovkách prototy-

pov sa stali Beats Studio slúchadlá ikonami, 

ktoré prinášajú originálny zvuk. S Beats Studio 

Dr. Dre budete počuť to, čo počujú umelci pri 

skladaní svojej hudby. Slúchadlá sú tým pra-

vým pre digitálne prehrávače, špeciálne pre 

iPod a iPhone, kde dokonale vynikne premys-

lená konštrukcia a perfektný zvuk. Farebná 

ponuka bola rozšírená o limitovanú ediciu 

farieb: red, orange, green, pink, purple, blue.

v novej Predajni traco comPuters na druhom 

Poschodí GalÉrie mlyny nájdete aj niekoľko 

exkluzívnych značiek. medzi horúce novinky  

v sortimente Patrí komPletná nová kolekcia 

zariadení Pre milovníkov hudby od sPoločnosti 

beats. Predstavíme niektorÉ z nich.

SLúchADLá 
bEAtS by DR. DRE EXEcutIvE
Beats by Dr. Dre prichádzajú s novou pré-

miovou líniou, ktorá nesie názov Beats Exe-

cutive. Tento skutočne vydarený model sa 

má sústrediť prevažne na staršiu, náročnú 

klientelu, ktorá čaká od svojich slúchadiel tú 

najlepšiu kvalitu zvuku. Slúchadlá ponúkajú 

hlboké basy, čisté výšky a vyrovnaný stred. 

Pritom vytvoria ešte väčší zážitok z počúva-

ných piesní, ktoré znejú presne tak, ako si to 

želal hudobník.

Pr
ed

aj
ňu

 T
RA

CO
 C

om
pu

te
rs

 n
áj

de
te

 n
a 

2.
 p

os
ch

od
í G

al
ér

ie
 M

LY
N

Y.
REPRoDuKtoRy 
bEAtS by DR. DRE PILL
Ľahký a prenosný reproduktor, ktorý môže 

byť stále s vami. „Pilulka“ je bezdrôtový re-

produktor, na ktorý sa pripojuje technoló-

giou Bluetooth, takže môžete prehrávať 

hudbu z vášho prístroja alebo prijímať hovo-

ry. Pilulka je dostatočne malá, aby sa zmestila 

do ruky ale aj dostatočne silná, aby ste urobi-

li párty. Okrem základných farieb - black, red, 

white nájdete aj ich živé kombinácie.

Spoločnosť Beats Electronics bola založená v roku 2006, 
umelcom a producentom Dr. Dre a predsedom A & M 
Records Jimmy Iovine.

Dr. Dre je priekopník hip-hopu a gangsta rapu, 
skôr pôsobiaci ako člen legendárnej skupiny Niggas Wit 
Attitudes, v súčasnosti vyhľadávaný hiphopový producent. 
Beats Electronics ponúka prvotriedny zvukový zážitok, 
prostredníctvom vysoko kvalitných slúchadiel  
a reproduktorov Beats ™ Dr Dre ™. 

Poslaním spoločnosti je poskytovať vynikajúce high-end  
výrobky a skvelý hudobný zážitok so zariadeniami Beats.

hračky 
Pre veľkých
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fItNESS & WELLNESS cENtRum boDy WoRLD v GALéRII mLyNy 

jE NAjväčším A NAjmoDERNEjším v NItRE. čo PoNúKA A NA 

čom SI môžEmE zAcvIčIť?

Naše komplexné športové centrum bodyWorld sa v Galérii MLYNY 

v Nitre rozprestiera na ploche 760 m2 a je vybavené kvalitnými po-

silňovacími strojmi značky HOIST. V prvej časti sa nachádza recepcia 

s komfortným barom, v ďalšej časti šatne so sprchami, priestranná 

fitness plocha s terasou, krásnym výhľadom na Kalváriu a aeróbna 

sála. Fitness sa delí na 4 zóny: kardio zóna, fitness zóna vybavená 

kvalitnými posilňovacími strojmi značky HOIST a silová zóna s činka-

mi, nakladacími strojmi a 3 klietkami. Nechýbajú ani fitness pomôcky 

ako balančné podložky, žinenky, bosu, trx, gymstick, expandre, fit-

lopty, aeróbne stupienky a iné. Poslednou zónou je NOVINKA: funkč-

ná zóna tvorená konštrukciou Power Gears na funkčný tréning, či 

Bootcamp. Vďaka detskému kútiku, ktorý sa nachádza priamo v ná-

kupnom centre, je postarané aj o vaše ratolesti. Jednou z najväč-

ších výhod je aj bezproblémové parkovanie v parkovacom dome.

čím všEtKým jE vybAvENá vAšA KARDIozóNA? 

Pozostáva z viacerých typov strojov a umožňuje cvičiť naraz až 16-

tim cvičencom. Pre milovníkov behu je k dispozícii 6 bežiacich pásov, 

všetky svetovej značky Lifefitness. Od tejto firmy sú k dispozícii aj 

2 stacionárne bicykle, jeden eliptický trenažér a 2 stepre. Kardio 

zóna zahŕňa aj 3 indoor-cyclingové bicykle Tomahawk. Výborným 

kardio strojom sú aj 2 veslárske trenažéry značky Concept2. 

čo jE vLAStNE fuNKčNá zóNA?

Tréning má aeróbny alebo anaeróbny charakter, záleží od intenzity 

prevedenia a dĺžky intervalu cvičenia. Pri aeróbnej časti tréningu 

spálite viac tuky a pri anaeróbnej si zlepšujete kondíciu kardiovas-

kulárneho a cievneho systému. Ide o tréning, ktorý umožňuje vyko-

návať každodenné alebo bežné činnosti ľahšie bez zranení. Cvičenie 

funkčného tréningu je veľmi vhodná forma kondičného tréningu 

pre športovcov. Svojou vyváženosťou cvičenia odstraňuje disbalan-

ciu, urýchľuje regeneráciu.

na leto sa PriPravte

v body World
ste aj Vy nadšencami žiVotného štýlu 21. storočia?
sú vašimi Preferovanými Prioritami zdravie a vitalita?
túžite Po harmónii tela i duše? 
Potrebujete načerPať noVú energiu, získať skVelú kondíciu? 
chcete nielen vyzerať, ale hlavne cítiť sa fit?

AK jE NIEKto vo fItKu NováčIKom, RáD by SI vyLEPšIL 

KoNDícIu I PoStAvu, možNo by PotREbovAL PoRADIť 

S cELKovou zmENou žIvotNého štýLu, môžE SA NA váS 

obRátIť?

Pred vstupom do fitness netreba mať strach. Ak neviete čo 

a ako, stačí sa spýtať. Začiatočníkom, ba aj skúsenejším cvičen-

com ochotne poradia kvalifikovaní tréneri. Zostavia vám cvičeb-

ný plán a pomôžu i s tvorbou jedálnička. Muži chcú skôr naberať 

svalovú hmotu, ženy chudnúť. 

NA čo SLúžI AERóbNA SáLA? 

Aerobikové štúdio je pre tých, ktorí uprednostňujú skupinové 

cvičenie. Štúdio na ploche 90 m2 s vynikajúcim ozvučením a kli-

matizáciou pre obmedzený počet ľudí, je protikladom k starým 

telocvičniam. Využite protišmykovú podlahu a zrkadlá na kon-

trolu svojich pohybov a vyťažte z cvičenia čo najviac pre seba. 

Vybrať si môžete z cvičení ako ZUMBA, FAT DEMOLITION, BODY 

WORK, SM-system, FLOWIN, INDOOR CYCLING.

AKo INAK SA Dá u váS oKREm vyLEPšENIA PoStAvy 

PRIPRAvIť NA LEto?

Nároční fanúšikovia opaľovania môžu dôverovať top kvalite od 

značky Ergoline. O osobitý zážitok z opaľovania sa stará prog-

resívny dizajn a ergonomický vzhľad. K dispozíci u nás sú aj prí-

pravky na opaľovanie i po opaľovaní. 

Dá SA u váS Po cvIčENí ALEbo I mImo NEho KvALItNE 

RELAXovAť?

Skvelou formou relaxu je kombinácia sauny a masáže. Vybrať 

si môžete klasickú suchú saunu alebo infra saunu. V lete máme 

špeciálnu akciu na kombináciu infra-sauny a masáže, len treba 

prísť vyskúšať.

Na otázky odpovedala Mgr. Bohumila Poláčková, 

manager fitness centra BodyWorld.
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  1.   aqualung 
set maska miami 
šnorchel miami 
Pro dry  

Maska pre dospelých z vysokokvalit-

ného silikónu a temperovaným dvo-

jitým sklom a šnorchel s vypúšťacím 

ventilom, so silikónovým náustkom 

a vlnolamom z kontrastnej farby

  2.   set aqualung set  
maska cozumel Pro 
šnorchel diego dry,  
obidvoje zo silikónu   

Profi maska pre dospelých z vysoko- 

kvalitného silikónu a temperovaným 

dvojitým sklom a šnorchel s vypúšťa-

cím ventilom, so silikónovým náust-

kom a vlnolamom z kontrastnej farby, 

s flexiblnou časťou zo silikónu

  3.   aqualung set  
maska jaVa Pro 
šnorchel togo Pro,   
obidvoje zo silikónu     

Maska pre juniorov a dospelých s men- 

šou tvárou z vysokokvalitného silikónu 

a šnorchel s vypúšťacím ventilom, so 

silikónovým náustkom a vlnolamom 

z kontrastnej farby

Namiesto 

49,99 € 

len 19,99 € €
Namiesto 

59,95 € 

len 24,99 €
Namiesto 

29,99 € 

len 19,99 €

Platnosť akcie od 1. 6. do 16. 6. 2013

MeNej STReSu, dokázATeľNe VyššIA PRIeMeRNá 
dĺžkA žIVoTA, VIAC RAdoSTI zo žIVoTA, LePší 
SPáNok A Sex. To Sú doSť doBRé dôVody NA  
To, ABy SMe SI oBuLI TeNISky, oBLIekLI PLAVky 
ALeBo NASAdLI NA BICykeL A zAčALI SA HýBAť.

KoNcENtRácIA
Lekári na Univerzite v nemeckom meste Bochum zistili, že špor-
tovci majú viac šedej mozgovej hmoty. Vďaka tomu môže ich 
mozog lepšie spracovávať informácie.

SPáNoK
Americkí vedci dospeli k záveru, že 150 minút pohybu za týždeň 
zlepšuje kvalitu spánku a odpočinok.

LátKová výmENA
Podľa škótskych výskumníkov možno pravidelným 30-sekundo-
vým šprintovaním výrazne znížiť riziko diabetu. 

KoStI
Dva krát 60 minút vytrvalostného a silového tréningu týždenne 
zabraňuje osteoporóze (American College of Sport Medicine).

hmotNoSť
Na univerzite v Marylande bolo dokázané, že športová aktivita 
pomáha pri chudnutí o jednu tretinu viac, ako samotné diéty. 

chRbtIcA
80 percent účastníkov štúdie na univerzite v Ulme sa po 2-3 
mesačnom posilňovaní zbavilo bolestí chrbtice. 

PSyché
Len desať minút športu stačí na to, aby sa zlepšila naša nálada. 
To preukázali štúdie Kalifornskej štátnej univerzity.

SRDcovo-cIEvNy obEh
Chôdza je pre zlepšovanie výkonnosti srdca účinnejšia ako jogging
– konkrétne o 10 percent. Taký je záver výskumu Lawrence 
Berkeley National Laboratory. 

DĹžKA žIvotA
Bežci sa dožívajú v priemere o 5,6 roka viac ako nešportujúci 
jedinci.

ImuNItNý SyStém
Ľahký tréning tri krát týždenne zlepšuje imunitný systém o 30 
percent.

oDoLNoSť vočI StRESu
Športoví lekári z rakúskeho Linzu zistili, že bežci si aj v stresových 
situáciách udržujú nižší pulz. 

žILy
Pri žilových ochoreniach dolných končatín (venózna insuficien-
cia) možno vďaka športovej terapii zvýšiť bezbolestne prejdenú 
dráhu až dvojnásobne (Clever Study).
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 Batoľatá by nemali byť na slnku od 10.00 do 16.00 hod. 

Mimo týchto hodín (pred 10.00 a po 16.00) je vhodné ne-

chávať dieťa na slnku postupne. Začínať len s pár minútami 

a postupne predlžovať, nie však dlhšie ako pol hodiny denne. 

Samozrejme s použitím ochranného krému. 

chRáňtE Aj StARšIE DEtI
 Deti v predškolskom veku by sa nemali vystavovať slnečné-

mu žiareniu medzi 11. a 15. hodinou. Aj mimo tohto času treba 

chrániť ich oči slnečnými okuliarmi s kvalitným UV filtrom. 

 Dbať na dostatočný príjem tekutín.

 Predchádzať spáleniu pokožky pri veternom počasí a pri 

vode. Vtedy k nemu dochádza skôr, pretože dieťa necíti pôso-

benie slnečných lúčov tak intenzívne.

 Opaľovať sa postupne. Používať kvalitné krémy s fyzikál-

nym filtrom, s najnižším faktorom 15. Ak ste pri vode a dieťa 

chodí často do vody, používajte vodeodolné krémy. Napriek 

tomu natierajte dieťa často.

 Používať balzam na pery s UV filtrom.

DEtI Do RoKA chRáňtE 
PRED SLNKom 

 Kočík by mal byť so strieškou, tá by mala prekrývať celé 

telo dieťaťa. Mal by byť umiestnený v tieni.

 Ak dieťa chodí, je vhodný klobúčik, ktorý chráni nielen hlavu, 

ale aj tvár a krk. Batoľatá by mali mať aj slnečné okuliare.

 Dieťa má byť oblečené ľahko, vzdušne, používajte prírod- 

né materiály, nefarbené. Aj pri kúpaní v bazéne by mali mať 

oblečené tričko, ktoré ich ochráni pred slnečnými lúčmi.

 Nie vždy je možné úplne sa vyhnúť slnečnému žiareniu. 

V takom prípade treba použiť ochranné krémy s fyzikálnym  

filtrom, ktoré slnečné lúče odrážajú. Chemický filter ich po-

hlcuje. Krémy s fyzikálnym filtrom spoznáte podľa toho, že 

obsahujú titanium dioxid.

 Vhodné sú špeciálne krémy pre deti s ochranným fil-

trom 30, v prípade bielej pokožky, resp. sklonu k rýchle-

mu spáleniu ochranný faktor 50. Tieto krémy sa dajú kúpiť 

v lekárňach.

deti a slnk
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moderná žena 
v modernej 
kuchyni

V súčasnosti sa človeku niekedy zdá, že spájať modernú ženu 

s kuchyňou je spiatočnícke. Pritom tak, ako sa vyvíjali názory 

na hodnotu ženy v spoločnosti, tak sa vyvíjajú aj moderné 

kuchyne. A dnes tento priestor v byte rozhodne nie je sym-

bolom podradného postavenia dámy, ktorá mu vládne. Pokiaľ 

budete v súčasnom byte hľadať miestnosť, v ktorej sa uplat-

nilo najviac moderných technológií a zaujímavých technic-

kých konceptov či vynálezov, musíte hľadať práve v kuchyni.

jednoduchÉ riešenie
Pani domu, ktorá takému priestoru vládne, nie je žiadna gaz-

diná. Zariadila si kuchyňu s precíznosťou staviteľa námorníc-

kej jachty. 

K tomu všetkému ešte musíme dodať, že celá táto kuchynská 

elektrotechnika je iba vrcholom ľadovca. Kto chce mať naozaj 

kuchyňu, ktorá poskytuje stopercentný servis svojej užíva-

teľke, musí sledovať trendy aj v oblasti mechanického vyba-

venia kuchynského nábytku. A vy predsa chcete, aby vám 

v kuchyni všetko padlo do ruky čo najlepšie a zároveň vám 

pomáhalo prácu zrýchliť a zjednodušiť. Veď času pre svojich 

blízkych máme dnes tak málo.

Vaša najbližšia predajňa:
NITRA, Galéria MLYNY,

Štefánikova trieda 61
tel.: +421 373 221 230

Kúpte teraz 
kuchyňu historicky 
najvýhodnejšie

A navyše: 
Oresi vracia ešte viac peňazí!

Porovnajte našu ponuku s konkurenciou!

www.oresi.sk

kuchyňu historicky 
najvýhodnejšie

moderný trend
Vo svete sa už objavil nový trend. Moderné dámy nesledujú 

len vývoj v oblasti kozmetiky a módy. Chcú sa pre svoje okolie, 

svoju rodinu alebo pre svojho partnera stať garantom život-

ného štýlu. Najlepší spôsob, ako toto nové hoby realizovať, 

je občas navštíviť kvalitné kuchynské štúdio a spýtať sa, čo 

je nové. V Slovenskej republike môžeme moderným ženám 

odporučiť sieť predajní nášho najväčšieho predajcu kuchýň, 

Kuchyne Oresi. V Oresi nájdete v každom štúdiu spoľahlivého 

odborníka na výber kuchynského zariadenia v duchu najmo-

dernejších trendov. Správne by sme mali ešte podotknúť, že 

je to odborník na to, ako v kuchyni ušetriť, všetko urýchliť 

a popritom si aj odpočinúť. To je predsa ten najlepší trend.

Oresi je spoločnosť známa ústretovosťou a ochotou svojich 

predajcov a poradcov. Preto sa tam nechodí iba nakupovať. 

Vítaní sú tu aj záujemcovia o odbornú radu alebo tí, ktorí sa 

chcú len inšpirovať. Poradenské služby v Oresi nie sú v žiad-

nom prípade podmienené kúpou kuchyne. V konečnom dô-

sledku to isté platí pre grafický návrh kuchyne, ktorý tu do-

stane zadarmo taktiež každý, či už si neskôr kuchyňu zakúpi 

alebo nie. Ak sa nakoniec rozhodnete kuchyňu Oresi kúpiť, 

budete zaručene milo prekvapení jej nízkou cenou. Akoby vás 

práve táto značka chcela odmeniť za to, že sledujete moder-

né trendy životného štýlu.
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letná 
očista

V prevádzke kolibka nájdete šaláty, ktoré si môžete dopriať 

aj pri tvrdej diéte. Známy grécky šalát, či Ceasar šalát z naozaj 

čerstvých surovín, bude chutiť každému. A ak svoju polovič-

ku nenahovoríte na šalát, môžete mu odporučiť don Papa's 

pizza-originál americkú pizzu, kde si to svoje nájdu všetci – 

odporcovia diét, alebo aj tí, čo majú metabolizmus športovca. 

Kolibka vám tiež ponúka úžasné menučka pre všetkých. Stačí 

prísť a zahryznúť sa.

leto je nezadržateľne tu. 
Zhadzujeme zo seba bundy, kožuchy, čižmy, ale pod tým 

ostáva niekedy ešte jedna vrstva na zhadzovanie, a to zim-

né kilogramy. Táto posledná vrstva sa bohužiaľ nedá zhodiť 

šmahom ruky ako oblečenie. A preto jediná cesta je zmena 

stravovania a tvrdý tréning. V uponáhľanej dobe, dobe fast 

foodov, nie je jednoduché zmeniť svoje stravovanie. No u nás 

v Galérii MLYNY sa však dá aj vo fast foode najesť dobre 

a zdravo.
prevádzku don papa's a kolibka 

nájdete v Galérii mlYnY na 2. poschodí.

 tradičné s moderným, kvalitné s rýchlym...

•Skvelá ponuka denného menu od 3,40 eur

•Detské menu s prekvapením•Originál americká pizza
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NIč Nedodá účeSu šMRNC TAk RýCHLo, Ako PáR 
ozdôB do VLASoV. číM oRIgINáLNejší doPLNok 
SI VyBeRIeTe, TýM LePšIe. MáTe NáLAdu NA exo-
TICké kVeTINy, šTýLoVé PIeRkA, VeSeLé MAšLe 
ALeBo SexI čIPku?

MAšLe STáLe Vedú
Možno už nikoho neprekvapia svojou originalitou, stále sú však 
na výslní a patria k najpopulárnejším vlasovým doplnkom. Zjemnia 
každý outfit a dodajú mu punc dievčenskej roztomilosti. Saténové 
a kovové mašličky sú vhodnejšie na večer a na slávnostné príležitosti, 
športové mašličkové sponky vyzerajú dobre aj k džínsom a tričku. 
Ak patríte k tým, ktorým sa mašľový trend omrzel, určite v lete 
nezanevrite na bohaté látkové kvety pripnuté na čelenky, alebo 
miesto sponky. Na dovolenke si ich nebudete vedieť vynachváliť.

zVodNá čIPkA
Čipka sa stala hitom zimnej sezóny a nie je tomu inak ani v prípa-
de leta. Vidieť ju nielen na sponách a sponkách, ale aj vo forme 
elastickej čelenky. Vyberajte si odtiene, ktoré vo vlasoch vynik-
nú, blondínkam pristane napríklad čierna a pastelové odtiene, 
brunetkám tyrkysová, červená, fialová, červenovláskam zasa 
prírodné odtiene. Aby sa čipková čelenka nezošmykla, dobre ju 
upevnite nenápadnými sponkami.

zVIeRATká Vo VLASoCH
Nie, nemyslíme tie skutočné, ktoré by boli ozdobou azda len 
v sci-fi filmoch. Ak vám nechýba zmysel pre recesiu, čo takto vy-
blázniť sa s veselými detskými ozdobami? V lete nebude nikomu 
prekážať, že ste dávno prekročili tínedžerský vek. Pravdaže, nič 
netreba preháňať, aby účes nepôsobil infantilne. Na zapletené 
vrkoče s kačičkami preto radšej zabudnite. Vyberte si napríklad 
retro gumičku s Mickey Mousom, čo ozvláštni vysoký chvost, jed-
noduchú sponku s mačkou, exotického papagája alebo absolútnu 
jednotku leta – motýle a vážky. Pestrofarebný motýlik pripnutý 
k zvlneným pramienkom vyzerá nádherne romanticky.

oPeReNá kRáSkA
S pierkami môžete pomôcť dotvoriť bohémsky, elegantný aj vin-
tage štýl. Vo vlasoch vyzerajú efektne vždy. V súčasnosti sú azda 
najväčším trendom čelenky s pierkami, pávími aj jemnými, 
pripomínajúcimi labutienku. Čierne pierka na umeleckých vlaso-
vých ozdobách vyčaria vintage look na počkanie, farebné indián-
ske zapletené v pramienku vlasov budú pôsobiť ako vystrihnuté 
z hippies éry konca šesťdesiatych rokov. Pierkové ozdôbky si mô-
žete skúsiť vytvoriť aj samy, v umeleckých potrebách zoženiete 
pestrý výber typov i farieb pierok, sponové základy, látky i lepy 
na textil. K tomu napríklad flitre či umne zmotaná sieťka a za dve 
hodinky sa budete môcť popýšiť krásnou originálnou sponou.

prIvíTAJTE LETO 
s ozdobami do vlasov
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MYsLiTe
na svoje 
vLasY

LeTo je šPeCIfICké VIACeRýMI VeCAMI. je TePLo, 
NIekedy Až NezNeSITeľNe duSNo, Môžu VáS 
PRekVAPIť BúRky, NA doVoLeNke CudzokRAjNé 
PRoSTRedIe, SILNé SLNečNé žIAReNIe A PodoBNe. 
MožNo VáS Aj oMRzeL STARý účeS, kToRý STe 
NoSILI CeLú zIMu A CHCeTe VySkúšAť NIečo 
NoVé. NeMuSíTe HNeď PodNIkAť RAzANTNé 
zMeNy, STAčí keď PoRozMýšľATe o ToM, 
Aký účeS zVoLíTe NA TIeTo MeSIACe. 
To ABy STe SI PReMySLeLI NIekoľko VeCí.

NePodLIeHAjTe VšeTkýM MódNyM TReNdoM
Niektoré ženy majú tendenciu všetko vyskúšať. Prelistujú 
si módny časopis a zatúžia byť aspoň minimálne ako niektoré 
modelky z jeho stránok. Nemusí to byť zlé, veď túžba 
zdokonaľovať sa je fajn, niekedy sa to ale môže vypomstiť.
Všetko by ste totiž mali aplikovať na seba. Čo vám pristane 
a čo nie? Nemali by ste v tom účese veľkú hlavu? 
Keď na nej to vyzerá tak úžasne... Vám to ale môže zakryť 
časť tváre, ktorá vám dodáva šmrnc, a budete potom 
vyzerať ako sivá myška. Alebo zase prikrátkymi vlasmi 
upozorníte na väčší nos, vyčnievajúcu bradu alebo okrúhlu 
tvár... Hoci je v lete v kurze minimalizmus, zhodnoťte svoje 
možnosti, alebo si nechajte poradiť. Nič tým nestratíte.

ABy STe MoHLI dýCHAť
V lete vystupujú teploty aj nad 30 stupňov Celzia a vtedy 
si želáte mať toho na sebe čo najmenej, aby ste mohli 
pokojne dýchať bez pocitu, že každú chvíľu odpadnete. 
S tým ide ruka v ruke takisto potenie. Snažíte sa ho regulovať 
dezodorantmi a antiperspirantmi a ste zúfalá, keď sa aj tak 
potíte ako... Napadlo vám, že aj hriva, ktorú máte na hlave, 
môže prispievať k nadmernému poteniu?

zABudNITe NA VoľNe PAdAjúCe kAdeRe
Chlapom to možno pripadá sexi, vás to ale v lete zabije. 
Budete sa potiť nielen na šiji, ale bude to zvyšovať aj 
vašu celkovú telesnú teplotu, a ak k tomu pridáte aj 
hustú ofinu, pripravte si aspoň tri vreckovky na utieranie 
cícerkov potu lejúcich sa vám dolu tvárou. Pre vlasy by ste 
sa nemali potiť – nikde. Aj napriek tomu, že dlhé a husté 
vlasy zvyšujú teplotu tela, nemusíte si ich nutne okamžite 
bežať ostrihať. Ak ich máte veľmi rada a počas romantic-
kých večerov nimi chcete oslňovať svojho vyvoleného, 
jednoducho si ich cez deň vypínajte dohora. Nemusíte pri 
tom vyzerať ani ako žena v domácnosti z 90. rokov, stačí 
byť trochu rafinovaná. Všetko sa dá urobiť zaujímavo. A ak 
si do vlasov takto prepletiete rôzne letné ozdoby a stužky 
(čo ale zase nepreháňajte, aby ste si neubrali 10 rokov), 
budete vyzerať štýlovo a zaujímavo. Na dovolenke sa 
obmedzenia nekladú a vo vlasoch sa vám môže objaviť 
hocičo od morských mušlí až po exotické kvetinky.

Ako Vždy – SPRáVNA STARoSTLIVoSť
Bez nej by ste sa zbytočne trápili. Aj ten najlepší účes 
bude vyzerať ako kopa starej minuloročnej slamy. Pri mori 
z vlasov vymývajte soľ a piesok, doma im dávajte výživné 
zábaly a častejšie si ich podstrihnite, pretože majú väčšiu 
tendenciu štiepiť a lámať sa. Kvalitný šampón pre slnečným 
lúčom vystavené vlasy by tiež mal byť prirodzenou súčasťou 
vašej kozmetickej výbavy.

prIvíTAJTE LETO 
s ozdobami do vlasov
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každé ročné obdobie má svoje špecifiká, ktorým ľudia 
podriaďujú svoj život. Inak sa cítime, inak sa obliekame 
a inak sa upravujeme. Hlavne v lete nejde len o to, čo 
najlepšie vyzerať, ale hlavne o to sa dobre cítiť. Viete 

čo je vo vlasovom stylingu pre teplé mesiace najlepšie 
a ako dosiahnete, aby ste sa cítili maximálne spokojné?



BeauTY trends

Po zime opäť prichádza najobľúbenejšie 
ročné obdobie mnohých z nás - leto. S ním 
každoročne takmer každá žena s radosťou 
  a očakávaním víta nové trendy v líčení. 
   Na tento čas plný oddychu a dovoleniek 
    vyradíme z kozmetického repertoáru 
    výživné krémy a „ťažké“ make–upy, 
     ktoré nahradíme sviežimi a hydratačnými 
      krémami a jemnými tónovacími závojmi,         
       napríklad aj v podobe BB creamu.

Collistar pre tento účel vyvinul jedinečný produkt 
po názvom Special first Wrinkles mAGIcA bb, 
ktorý svojím exkluzívnym zložením spája účinky 
krému s ľahkou hodvábnou textúrou. V okamihu 
splynie s pleťou ako „druhá koža“ a zároveň dodá 
pleti nádhernú prirodzenú farbu, pričom jej 
poskytuje ochranu pred slnečným žiarením 
vo forme ochranného faktoru. 

Krásnu zamatovo-žiarivú pleť dosiahneme použitím 
kvalitnej lícenky. Collistar aj v tejto oblasti kládol dôraz na 
potreby dnešnej „rozlietanej“ ženy a vyvinul multilíčidlo 
Silk Effect maxi blusher/Eyeshadow pre množstvo 
vzhľadov a kombinácií. Či ho použijete na oživenie vašich 
líc alebo ako očné tiene je len a len na vás. 

Hitom tejto sezóny sa stali vý-
razné pery a to najmä v sýtych 
farbách ako je ružová, červená, 
vínová, ale aj fialová. Okrem 
toho pery vyžadujú počas leta 
špeciálnu starostlivosť, ktorú 
Collistar ponúka v podobe rúžu 
Icon Lipstick Gold. Rúže v ele-
gantnom obale z muránskeho 
skla predstavovali absolútnu 
novinku na trhu už v roku 1991 
a po veľkom úspechu s nimi 
Collistar opäť prichádza. Svojimi 
hydratačnými, ochrannými 
a omladzujúcimi vlastnosťami sú 
v letnom období nevyhnutnou 
súčasťou každej dámskej ka-
belky. Tento jedinečný produkt 
je teraz dostupný v šiestich 
nádherných odtieňoch s lesklým 
efektom.
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Multifunkčný krém 
s krycím efektom 
BB Cream spája „všetko 
v jednom“: denný krém, 
podkladovú bázu aj make
-up v jedinom kroku. 
Dodáva pleti ľahké krytie, 
ktoré nepôsobí dojmom 
masky. Vytvára prirodzený 
vzhľad po celý deň.

Bronzingový púder – gian Sun Powder 
dodá pleti presne takú žiarivosť, po akej 
žena túži. Môže sa aplikovať na celú tvár, 
dekolt, ramená alebo ním osviežite 
svoje líčka. Na pleti pôsobí, ako by bola 
zaliata slnečnými lúčmi. Jeho aplikácia je 
jednoduchá a efekt pôsobí prirodzene 
a nádherne žiarivo. Pri jeho aplikácii sa 
môžu použiť končeky prstov alebo štetec 
na make-up. Obsahuje ochranný faktor 
SPF 15, takže je ideálny na letné obdobie.
 

Vodeodolný očný tieň Mineral Waterpro 
of eye Shadow má vláčnu krémovú 
konzistenciu a výbornú farebnú intenzitu. 
Širokej farebnej ponuke neodolá žiadna 
dáma. Tieň je dlhotrvácny, odolný voči 
vode a rozmazaniu. Ideálny na použitie 
v lete pri mori. 

dlhotrvácna farba na pery 
vo forme fixky – Long Lasting 
Lip Marker
Farba na pery vo forme fixky 
skrášľuje a vyhladzuje vaše pery. 
Má výnimočnú intenzitu farby 
a spoľahlivú trvácnosť. Teraz sa 
môžete vybrať z práce priamo 
na rande bez toho, aby ste svoje 
pery museli znovu nalíčiť. Ako 
náhrada za ceruzku na pery vám 
bude ideálnym pomocníkom 
práve fixka na pery. Pre krajší 
objem, môžete na pery použiť 
transparentný lesk. 

Vodeodolná ceruzka na oči  
– Velvet Touch eye Liner 
Waterproof má jemnú 
konzistenciu, s jednoduchou 
aplikáciou a mimoriadnym 
efektom. Hladká jemná kvalita 
linky umožňuje jednoduché
tónovanie pomocou GOSH
štetca alebo aplikátora. Aby sa 
zachovala ceruzka vždy ostrá, 
použite GOSH strúhatko.

LeTnÉ TipY



We love shoes

S M H  Mestská taška  49,95 € 
S M H  Sandála  49,95 € H U M A N I C . N e t

 

HUMANIC.NET


