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Módne trendy LETO 2015
LETNÉ FILMOVÉ PREMIÉRY
ZDRAVÉ OPAĽOVANIE

Predajňu C&A nájdete
v Galérii MLYNY na prízemí a 1. poschodí.
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Predajňu ORSAY nájdete v Galérii MLYNY na prízemí.

LETNÁ
DOVOLENKA
BEZ NERVOV
KONEČNE NIEKAM VYPADNÚŤ... LETNÁ DOVOLENKA, NA KTOREJ OTEC POPÍJA POD SLNEČNÍKOM MIESTNE PIVO, MAMA CHYTÁ PRI BAZÉNE BRONZ A DETI
MAJÚ OBOCH RODIČOV IBA PRE SEBA, ZVEDIE KAŽDÉHO.
Náš plán vyzerá sľubne do momentu, kým sa niečo nečakané nezomelie. Aby nás na dovolenke v zahraničí nič nezaskočilo, je dobré pribaliť
si do kufra aj výhodné cestovné poistenie pre celú rodinu. Ako na to?
Zisťovali sme za vás.
Väčšina cestovných kancelárií pre vás pri predaji zájazdov vybaví aj cestovné poistenie, v rámci ktorého si poistíte aj liečebné náklady a úrazové
poistenie do zahraničia, lebo majú priame dohody s jednotlivými poisťovňami. Nemusíte sa teda o nič starať, len si pred cestou dobre uschovať zmluvu a číslo na asistenčnú službu pre prípad, že by sa niečo stalo.

POISTITE SA AKO RODINA
Cestovné kancelárie vám môžu ponúknuť aj rodinné poistenie, ktoré je výhodné najmä pre rodiny s dvoma a viac deťmi, pričom niektoré vyžadujú poistenie dieťaťa do dvoch rokov osobitne. Ak je poistenie zabezpečené v rámci vašej bankovej karty, máte po starostiach. Je však múdre si pred cestou
skontrolovať podmienky poistenia, aby ste neboli nepríjemne prekvapení.

DIEŤA NA BABY KARTU
Výhodné je aj poistenie liečebných nákladov v zahraničí a poistenie trvalých následkov úrazu pre deti. Niektoré z poisťovní vytvoria pre dieťa aj
baby kartu, ktorá sa poskytuje zadarmo v rámci programu životného poistenia Baby budúcnosť. Baby kartu je možné vybaviť od dvoch týždňov
po narodení dieťaťa a trvá až do 15-teho roku dieťaťa za podmienky, že
hlavné poistenie nezanikne skôr.

AKO SA POISTIŤ PRI CESTOVANÍ NA VLASTNÚ PÄSŤ
Ak ste sa rozhodli nevyužiť služby cestovných kancelárií poskytujúcich
aj poistenie, musíte si ho vybaviť sami. Ušetríte si čas, ak pošlete cez
call-centrá esemesku alebo sa poistíte cez internet. No špeciálne požiadavky sa takto zariadiť nedajú. Ak uprednostňujete osobný kontakt, stačí zájsť do pobočky niektorej z poisťovní.

ČO SI PRINIESŤ SO SEBOU:
- cestovný doklad
- preukaz totožnosti
- rodné čísla detí

POISTNÁ UDALOSŤ
Nestáva sa to často, ale práve vaše dieťa môže na dovolenke ochorieť. Odporúčame, aby ste si ešte pred dovolenkou pohovorili s detskou lekárkou o zdravotnom stave vášho dieťaťa, o klíme a prípadných rizikách destinácie, do ktorej sa chystáte odísť. Určite vám
odporúčame zobrať si malú pohotovostnú lekárničku, v ktorej budete mať detské lieky proti bolesti, horúčke, na hnačku, antiseptický
sprej a podobne. Aj pri najväčšej opatrnosti sa občas stáva, že príde k úrazu alebo iným, nečakaným zdravotným problémom. Vtedy okrem miestneho lekára a delegáta cestovnej kancelárie kontaktujte aj asistenčnú službu, ktorá vám presne poradí, ako máte ďalej
postupovať.
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ZDRAVÉ

OPAĽOVANIE
HONBA ZA BRONZOVO OPÁLENOU POKOŽKOU SA STALA TÚŽBOU ĽUDSTVA
KONCOM MINULÉHO STOROČIA. SYMBOL BOHATSTVA - ALABASTROVÚ POKOŽKU - VYSTRIEDALA PLEŤ FARBY ČOKOLÁDY.
V dávnej minulosti bolo Slnko vnímané ako zdroj svetla a tepla. Dnes vieme, že život bez Slnka nejestvuje. Človek je nielen fyzicky, ale aj psychicky závislý od účinku slnečných lúčov. Z fyzikálneho hľadiska je slnečné žiarenie druhom
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elektromagnetického vlnenia. Väčšinu biologických účinkov dopadajúceho žiarenia má oblasť vlnových dĺžok od 280 nm do 800 nm.
Žiarenie vlnových dĺžok nižších ako 280 nm na zemský povrch nedopadá. Ultrafialové žiarenie (UVA a UVB) sa najvýraznejšou mierou

podpisuje pod zmeny prebiehajúce v našom organizme dôsledkom
opaľovania.
O tom, že slnečné lúče môžu mať aj negatívny dopad na náš organizmus,
je známe už väčšine z nás. Nevýhodou slnenia je, že dlhodobé škody sa
na našej koži často prejavia až o veľa rokov neskôr. Koža si pamätá, aj
keď my sme už dávno zabudli. Dnes vieme, že príliš veľa slnka spôsobuje
predčasné starnutie našej kože, tzv. fotoageing, s tvorbou vrások, pigmentových škvŕn, či rozšírených cievok.
Nebezpečnejšími dôsledkami je fotokarcinogenéza, čiže vznik kožných
nádorov. K bezprostredným prejavom po slnení, ktoré nám vedia znepríjemniť dovolenkové chvíle, patrí spálenie sa, úpal a alergické reakcie.

RIZIKOVÉ SKUPINY
V oblasti nášho mierneho podnebného pásma väčšina obyvateľstva patri
k fototypom, ktoré sa pomerne ľahko spália. Najmä osoby so svetlým typom pleti, modrými a zelenými očami, svetlými a ryšavými vlasmi musia
dodržiavať pravidlá bezpečného opaľovania.
Osoby alergické na slnečné žiarenie by mali svoj čas na slnku obmedziť
na nevyhnutný čas pobytu a zároveň rešpektovať odporúčania lekára.
Špeciálnu skupinu tvoria deti. Deti do 3 rokov života je nevhodné vystavovať priamemu pôsobeniu slnečných lúčov.
Rizikovú skupinu tvoria starí, či chorí ľudia. Tieto osoby sa musia u svojho
ošetrujúceho lekára informovať, či ich stav a liečba, ktorú užívajú, neinterferuje s pôsobením slnečných lúčov.

BEZPEČNÉ OPAĽOVANIE
Poznajte svoj fototyp kože. V závislosti od kožného typu vzniká po pôsobení prirodzeného, či umelého svetelného zdroja biologická reakcia, ktorou je začervenanie, zápal kože, pigmentácia. Rozdelenie kožných typov
do 6-tich skupín vychádza z klinického pozorovania.
V našich geografických podmienkach rozoznávame 4 fototypy. Osoby
1. a 2. fototypu majú svetlú pokožku, ich pokožka sa ľahko spáli a nezhnedne. Tieto osoby sú náchylné k chronickému poškodeniu kože svetlom. Osoby 3. a 4. kožného typu sa zvyčajne nespália, po opaľovaní spigmentujú.

OPAĽOVACIE KRÉMY
Opaľovacie krémy sú prípravky chrániace našu kožu pred účinkami ultrafialového žiarenia, a to UVA aj UVB zložky žiarenia. V prípade, že chceme predísť nesprávnemu slneniu, potrebujeme správne zvoliť ochranný
krém, naniesť ho na pokožku v dostatočnom množstve a vo vhodnom časovom období. Pre správny výber opaľovacieho krému treba brať do úvahy fototyp kože, klimatické podmienky letoviska a stav opálenia pokožky.
SPF (sun protecting factor) ochranného krému je číslo, ktoré udáva,
koľkokrát dlhšie možno vystaviť kožu účinkom žiarenia bez toho, aby sa
koža spálila, na rozdiel od slnenia bez použitia ochranného prípravku. Pri
výbere opaľovacieho krému možno rozlíšiť dva typy účinných látok. Che-

mické filtre v opaľovacích krémoch žiarenie absorbujú, fyzikálne filtre
blokujú prienik slnečného žiarenia do pokožky.
Malé deti a alergici by rozhodne mali uprednostniť prípravky na báze
fyzikálnych filtrov. Na opaľovacích krémoch nachádzame aj označenie
o vodeodolnosti. V prípade, ak nesie prípravok toto označenie, podľa najnovších štúdii treba krém aplikovať 15 – 20 minút pred slnením a opakovane 15 – 20 minút po začatí slnenia. Znamená to, že v priebehu jednej
hodiny krém nanášate 2-krát. Táto aplikácia by mala byť dostatočne
účinná, ale v prípade športovej aktivity (plávanie, volejbal), nadmerného
potenia, ležania v piesku etc. sa odporúča aplikáciu zopakovať. Ak prípravok nenesie prívlastok vodostály, aplikáciu je potrebné urobiť 15 – 20
minút pred začatím slnenia, a potom následne každé dve hodiny.
Pozor pri pobyte vo vode, UV žiarenie preniká až 50 cm pod vodnú hladinu. Pri nanášaní krému nezabúdajte natrieť naozaj všetky odhalené
partie, teda aj ušnice, či priehlavky nôh.

AK SA SPÁLIME
Spálenie kože sa prejaví 4-6 hodín po opaľovaní, s maximom prejavov
po 12-24 hodinách. Po 3 dňoch začínajú prejavy postupne odznievať.
Postihnutá koža je začervenaná, mierne zapuchnutá, horúca na dotyk,
neskôr sa môžu vytvoriť väčšie či menšie pľuzgieriky, následné mokvanie, či tvorba chrastičiek, v záverečnom štádiu olupovanie pokožky.
V miernejších formách začervenanie plynulo prechádza v olupovanie.
V prípade úpalu je stav sprevádzaný zvýšenou teplotou, nevoľnosťou
a zvracaním, bolesťami hlavy až obehovým kolapsom. Na zmiernenie prejavov sa v počiatočnom štádiu používajú púdre, hormonálne prípravky
vo forme krémov, mlieka či peny, ako aj vlhké obklady. Zinková emulzia
zmierňuje prejavy svrbenia a ochladzuje. Regeneračne pôsobia prípravky obsahujúce panthenol.

ZÁSADY OPAĽOVANIA
• Slnečnému žiareniu sa vystavovať postupne - predlžovať interval
trávený na slnku.
• Nevystavovať sa slnečnému žiareniu medzi 11:00 až 15:00 - v tomto
čase je najvyšší výdaj UV žiarenia z celkovej dennej dávky.
• Používať krémy s primeraným ochranným faktorom (OF, SPF), ktorého číslo sa odvíja od fototypu pokožky a od geografických podmienok letoviska. V letnom období je UV radiácia niekoľkonásobne
vyššia ako v zime. Klesá v závislosti od vzdialenosti rovníka.
• Po opaľovaní používať špeciálne regeneračné prípravky.
• Deti do 3 rokov nevystavovať priamemu pôsobeniu slnečných lúčov,
väčšinu času s nimi tráviť v tieni, pod slnečníkom. Používať ochranný
odev - šiltovka, tričko.
• Oči chrániť okuliarmi s UV filtrom.
• Používať špeciálne ochranné krémy pre citlivé partie - nos, pery, ušnice.
• Zabezpečiť dostatočný príjem tekutín.
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LEŽÉRNEJŠIE

A ZÁROVEŇ ŠIK TO SNÁĎ UŽ ANI NEJDE

Bomber bunda
nielenže
zahreje počas
chladných
večerov,
ale je zároveň
absolútne in.

DÁMY,
TOTO LETO
SKROŤTE
SAFARI ŠTÝL!

Rozšírený strih
nohavíc s vyšším
pásom je hitom
tejto sezóny.

Na západnom pobreží sa niečo deje... Keď sa stretne tradičný preppy štýl východného pobrežia
s uvoľnenosťou Kalifornie, zrodí sa niečo nové a vzrušujúce. V sezóne jar/leto 2015 sa vo všetkých motívoch, či už v jednotlivých kombináciách alebo v celých outfitoch, nechávame uniesť
kalifornskými vplyvmi, ktoré sú tak neuveriteľne bezprostredné a cool. Naša veľkolepá výprava sa
začína v L.A., pokračuje na palube drevenej plachetnice, ktorá sa plaví pozdĺž oblasti Big Sur a končí
na mýtických plážach mesta Carmel. Vneste troška Kalifornie do svojho šatníka!
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Predajňu GANT nájdete v Galérii MLYNY na 1. poschodí.

MODELING

JE BEH NA DLHÚ TRAŤ
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MODELINGOVÁ AGENTÚRA ELITE MODEL MANAGEMENT V MARCI HĽADALA NAJZAUJÍMAVEJŠIE NOVÉ TVÁRE,
VHODNÉ NA DOSIAHNUTIE ÚSPEŠNEJ KARIÉRY V PROFESIONÁLNOM MODELINGU. ODBORNÁ POROTA NA ČELE
S RIADITEĽOM NAJPRESTÍŽNEJŠEJ MODELINGOVEJ SÚŤAŽE SCHWARZKOPF ELITE MODEL LOOK SR 2015, SAŠOM
JÁNYM, A TIEŽ AMBASÁDORKOU SÚŤAŽE, TOPMODELKOU MICHAELOU KOCIANOVOU, VYRAZILA NA TOUR PO 11
SLOVENSKÝCH MESTÁCH, ABY NAŠLI NAJVHODNEJŠIE ADEPTKY A ADEPTOV.
Do súťaže sa mohli prihlásiť ženy vo veku 13 až 22 rokov a muži vo veku 16
až 26 rokov. Sáša Jány k projektu povedal: „Obrovským triumfom bolo víťazstvo Češky Barbory Podzimkovej na 31. svetovom finále Elite Model Look
v novembri 2014 v Číne. Som si istý, že i v roku 2015 sme objavili budúcich
úspešných modelov a modelky, ktorým budeme budovať kariéru nasledovné roky“.
Semifinále súťaže sa uskutoční koncom júna v Bratislave, kde porota vyberie
spomedzi postupujúcich 6 finalistiek a 6 finalistov. Vybrané dievčatá a mladí
muži sa v septembri zúčastnia finále, ktoré sa uskutoční v Španielskej sále
Pražského hradu. Víťazka a víťaz národného finále odcestujú na 32. ročník
svetového finále Elite Model Look v Číne.
Úspešná kariéra modelky či modela závisí od mnohých faktorov. „Dnes už
presne vieme, ako modelky pripraviť. Súťaž je skvelým začiatkom, odrazovým mostíkom. Modelka bude však vo svojej kariére úspešná len vtedy, keď
bude profesionálna, zodpovedná, bude presne vedieť, za čím ide. Podarí sa
jej skĺbiť štúdium, modeling a rodina ju podporí,“ prezradil riaditeľ súťaže
Schwarzkopf Elite Model Look Saša Jány. Modeling je pritom beh na dlhú trať
a rozhodne nie prechádzka ružovou záhradou, ako si ešte stále mnohí myslia. „S modelkami čakáme, kým ich zaradíme do profesionálneho modelingu,
v čom nám napomáhajú aj rôzne vekové limity. V New Yorku je možnosť
pracovať až od osemnástich rokov, Paríž, Londýn od šestnástich rokov. Síce
scoutujeme modelky mladšie, aby sme ich postupne pripravili, ale reálne sa
modelingu nezačnú venovať skôr ako v šestnástich, sedemnástich, osemnástich rokoch. Kvalitná príprava a správny management sú kľúčové“.
Príkladom modelky, ktorá bola objavená na castingu Schwarzkopf Eite Model
Look SR 2013 v Galérii Mlyny je Henrieta Mudríková. Vtedy študentka s prefarbenými vlasmi, dnes už modelka, ktorá robila prehliadky v Portugalsku,
Dubaji, Tokiu, fotila pre prestížne magazíny ako Harper‘s Bazaar.

Ak sa aj Ty chceš stať modelkou či modelom a objaviť svet, zaregistruj sa na stránkach www.elitemodellook.sk alebo na mailovej adrese
elite@elitemodels.sk.
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Predajňu MANGO nájdete v Galérii MLYNY na prízemí.

MANGO.COM

V NOVÝCH A LUXUSNEJŠÍCH
PRIESTOROCH S JEDINÝM

Q-SWITCHED LASEROM
NA SLOVENSKU
OD MARCA NAŠU PREVÁDZKU UŽ NÁJDETE V NOVÝCH, VÄČŠÍCH A MODERNEJŠÍCH PRIESTOROV NA 2. POSCHODÍ OBCHODNÉHO CENTRA GALÉRIA
MLYNY NITRA.
Nové priestory nám umožňujú ešte viac rozšíriť naše služby a tým rýchlejšie reagovať na vaše požiadavky. Veríme, že naši zákazníci tieto veľké
priestory a príjemné prostredie ocenia. Spokojnosť našich klientov a to,
že sa k nám opätovne vracajú, nás posúva stále vpred. Preto sa tešíme,
že aj týmto spôsobom sa viac približujeme k splneniu vašich túžob.
Spolu s naším presťahovaním sme rozšírili našu ponuku už o Q-SWITCHED
laser, ktorý je jediný na Slovensku.
Q-switched laser využíva dve vlnové dĺžky (1064 nm a 532 nm) a s konštantnou energiou laseru vo veľmi krátkom časovom období. Laser prejde hlboko do pokožky, čím dochádza k zlepšeniu štruktúry pleti a k celkovému ozdraveniu pleti, odstráneniu vrások, pigmentových škvŕn,
cievnych lézií a vďaka použitiu karbónového krému dokážeme laserový
lifting s tonizáciou pleti. Vďaka preniknutiu do pokožky sa tento laser
využíva aj na odstránenie tetovania.
Výsledok je okamžitý, elastickosť kože je dlhodobá. Doba ošetrenia je
približne 5-30 minút. Počet opakovaní ošetrenia je individuálny v závislosti od diagnózy pleti, hĺbky vrások, elasticity kože, veku, použitia farieb
pri tetovaní a podobne. Po ošetrení nie je potrebná takmer žiadna doba
na rekonvalescenciu. Už niekoľko hodín po ošetrení je možné navrátiť sa
k bežným denným aktivitám.
Vykonávané ošetrenia:
•
laserová rejuvenizácia
•
laserová akné terapia
•
laserová vascular terapia
•
laserová pigmentová terapia
•
laserové odstraňovanie tetovania
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Na otázky ohľadom ošetrenia s Q-SWITCHED laserom odpovedá MUDr. Veronika Ďurčanská.

1. KDE STE SA PRVÝKRÁT STRETLI S ND:YAG LASEROM?
Prvýkrát som sa s týmto typom lasera stretla na zimnom školení v Soule
u výrobcov Bison Medical.

2. AKO TENTO Q-SWITCHED LASER FUNGUJE?
Ide o to tzv. neablačný typ lasera a funguje na princípe absorpcie pigmentu - melanínu, podľa použitej vlnovej dĺžky v hĺbke na úrovni dermis
alebo epidermis.

3. AKÉ VÝHODY OŠETRENIE PRINÁŠA? ČO KLIENT POČAS
OŠETRENIA CÍTI?
Prístroj nám umožňuje odstránenie pigmentových lézií - melasiem, solárneho lentiga, seborhoických keratóz či cafe-au-lait škvŕn. Môžeme
ho použiť na tonizáciu, vypnutie pokožky, i na účinný peeling. Keďže ide
o neablačný typ lasera, ošetrenie nie je bolestivé, pacient môže cítiť len
jemné štipkanie.

4. PRE KOHO SÚ OŠETRENIA TÝMTO LASEROM URČENÉ?
Ošetrenie je určené pre mužov aj ženy, ktorí trpia spomínanými pigmentovými léziami, i pre klientov, ktorí chcú podporiť pevnosť pokožky.

5. JE ND:YAG LASER INÝ AKO CO2 FRAKČNÝ LASER?

7. JE NUTNÉ OŠETRENIE OPAKOVAŤ?

Hlavným rozdielom medzi týmito lasermi je ich typ. Zatiaľ čo CO2 laser
je ablačným laserom, Q-switched laser je neablačný. Druhým významým
rozdielom je, že ošetrenie neablačným laserom nie je bolestivé.

Pri laserovej tonizácii je vhodné zákrok opakovať trikrát, pri riešení pigmentových lézií či tetovaní je počet ošetrení individuálny.

8. AKO DLHO OŠETRENIE TRVÁ?
6. JE VHODNÉ OŠETRENIA VYKONÁVAŤ AJ POČAS LETNÝCH
MESIACOV?

Ošetrenie trvá od 5 minút do maximálne pol hodinky.

Pokiaľ chceme riešiť pigmentové lézie, samozrejmosťou je fotoprotekcia
s vysokým stupňom ochrany celoročne, hlavne v lete. Pokiaľ toto dodržiava klient pred i po zákroku, je možné tento typ ošetrenia vykonávať.

Neváhajte a zastavte sa u nás. Doprajte si aj vy profesionálny pohľad
na vašu krásu.
www.dermacenter.sk
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MED

AKO ZDROJ

ENERGIE

TU JE ZOPÁR TIPOV PRE VÁS,
AKO VYUŽIŤ TÚTO VLASTNOSŤ MEDU:

1.
2.

Nabudúce, predtým než pôjdete behať alebo cvičiť do posilňovne, zjedzte
1 polievkovú lyžicu medu, aby ste mohli podať vyšší výkon.
Ak sa ráno zobudíte „bez energie“, namiesto toho aby ste sa natiahli pre
plechovku energetického nápoja, použite med na doplnenie energie.
Ovsené vločky s medom, chlieb s maslom a medom, alebo nahradenie cukru v čaji
za med, vám privodia osviežujúci nával energie.
Ak sa vaše deti neľahko vyrovnávajú s fyzickou a psychickou záťažou
z aktivít v škole, pripravujte im pravidelne raňajky s medom, aby ste im
pomohli doplniť energiu na udržanie výkonnosti cez deň. Osvedčeným receptom
je aj príprava „medového nápoja“ pre deti do školy - v 1-litrovej fľaške rozpusťte
1 PL medu v teplej vode a pridajte trochu šťavy z citróna. Deti nemusia vedieť
nič o zdravých účinkoch medu, ale zamilujú si jeho chuť.

3.
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VÝHODY
MEDU IDÚ
ĎALEKO NAD
RÁMEC JEHO
VYNIKAJÚCEJ
CHUTI. MED
JE VEĽKÝM
PRÍRODNÝM ZDROJOM
SACHARIDOV, KTORÉ
ZAISŤUJÚ SILU A ENERGIU
PRE NAŠE TELO.
Táto vlastnosť medu je známa odpradávna a bola už v staroveku cielene využívaná pri zvyšovaní výkonu, odolnosti
a znižovaní únavy svalov atlétov a vojakov. Prírodné cukry
obsiahnuté v mede hrajú dôležitú úlohu v prevencii únavy
pri cvičení. Glukóza v mede je absorbovaná v tele rýchlo
a poskytuje okamžitú energiu pre svalstvo, zatiaľ čo
ovocný cukor (fruktóza) sa vstrebáva pomalšie, poskytuje však trvalú energiu. Je známe, že med dokáže udržať pomerne konštantnú hladinu cukru v krvi v porovnaní s ostatnými druhmi cukru.

Stánok SVET MEDU nájdete v Galérii MLYNY na prízemí.

LETNÉ

MÓDNE VYCHYTÁVKY
AKÉ KÚSKY SA NÁM BEZ POCHÝB TENTO ROK OPLATÍ VYTIAHNUŤ? AKONÁHLE
OPÄŤ VYKUKNE SLNIEČKO, MÁTE NA VÝBER Z PESTRÝCH „DIZAJNOVIEK“.
TAKŽE SI ICH ZREKAPITULUJEME:
KVETINOVÉ ŠIALENSTVO
Tento rok sme mohli kvetiny registrovať všade. Na tričkách, sukniach, šatách, taškách či bundičkách. Príjemné
vzory s letnou symbolikou nádherne vyznievajú v každom prevedení.

DŽÍNSOVINA STÁLE VEDIE
Veľmi obľúbeným materiálom po mnohé roky je džínsovina. Každý rok sa vyskytuje v iných dizajnových prevedeniach. Jednoduchšie aj roztrhané, s rôznymi aplikáciami. Tento rok sa mimoriadne zadarilo džínsovej veste
a košeli. Samozrejme naďalej bodujú aj džínsové bundy
a šortky.

DLHÉ SUKNE A ŠATY
Tieto ohúrili najmä svojou dĺžkou a asymetriou. Rôzne
materiály nechávajú priestor na realizáciu návrhárom.
Šifón ako materiál boduje a pravidlo leta znie, čím dlhšie,
tým lepšie.

ŠIROKÉ „BALEŤÁKY“
Šaty a sukne v širokom „baleťáckom“ štýle priniesli
do módneho sveta úplne nový nádych. Ľahká extravagancia a jemnosť zároveň z vás dokážu urobiť nežné
dievčatko alebo zvodnú ženu.

OVERAL
Overaly si toto leto doprajte v akejkoľvek podobe. Elegantnejšie, ale aj športové, teplákové. Tento kúsok sa
veľmi ľahko kombinuje, pretože vám postačia už len topánky a kabelka a je to vybavené.

ŠORTKY A SUKNE S VYSOKÝM PÁSOM
Štýlová móda vysokých pásov dokáže nádherne lemovať

vašu postavu a váš outfit dokonalo oživí. Tento typ oblečenia vyznieva veľmi atraktívne aj pre opačné pohlavie.

TRIČKÁ S NAHÝMI BRUŠKAMI
Veľký boom hlavne pre mladé slečny s dokonalými postavičkami. Výborne kombinovateľný top je pre horúce letné dni ako stvorený.

VOLÁNIKY, ČIPKY
Všetko vzorované, volánové a čipkované je tento
rok in. Móda obohatená aj o nežnejšie pôsobiace
prvky je neodolateľná pre každú ženu. Čipkované
tričká aj šaty, prípadne doplnky sú vhodné na každý
deň, aj príležitostne.

ŠILTOVKY, KLOBÚKY
Medzi doplnkami si držia svoju silnú pozíciu
letné klobúčiky, ktoré sú pre horúce dni veľmi
praktické a zároveň vyzerajú skvelo v každom
outfite. Šiltovky toto leto silne prerazili a dopriali si ich takmer všetky vekové kategórie.

TOPÁNKY NA PLNOM PODPÄTKU
Pohodlnosť, ženskosť a praktickosť. Najpodstatnejšie vlastnosti topánok v jednom. Či
už ako vychádzková, alebo party či plážová
obuv, stali sa topánky s korkovou podrážkou
miláčikom žien.

MASÍVNE NÁHRDELNÍKY
Stačí jednoduché oblečenie a elegantný výrazný doplnok dokáže divy! Tohtosezónne
šperky zdobiace dekolt pritvrdili a naozaj
efektne. Od hrubých reťazí až po imitácie
drahých kameňov je naozaj z čoho vyberať.

A na záver. Farby, farby, farby! Ak ste sa doteraz báli siahnuť napríklad po ružových nohaviciach, svoje obavy zahoďte. Momentálna móda dovoľuje farby úplne všade. Tieto veselé a hravé farby nám dokážu dokonca ovplyvňovať nálady.
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LETNÁ KOLEKCIA

NEW YORKER
SA NESIE V DUCHU
UVOĽNENOSTI,
SVIEŽOSTI A HRAVOSTI.
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DÁMSKA KOLEKCIA JE ŠTÝLOVO
VEĽMI BOHATÁ. JEDNOTLIVÝM
OUTFITOM VLÁDNU SPLÝVAVÉ
MATERIÁLY OBOHATENÉ O ČIPKU,
KVETINOVÉ MOTÍVY ČI AZTÉCKE VZORY.
V PÁNSKEJ KOLEKCII NA PRVÝ POHĽAD
ZAUJMÚ TRIČKÁ A ŠORTKY S POTLAČOU
TROPICKÝCH MOTÍVOV.
PRE OBE KOLEKCIE SÚ OKREM KLASIKY
V PODOBE ČISTO BIELEJ TYPICKÉ
VÝRAZNÉ ODTIENE ORANŽOVEJ,
RUŽOVEJ ČI TYRKYSOVO MODREJ.

Predajňu NEW YORKER nájdete v Galérii MLYNY na prízemí a 1. poschodí.
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ZDRAVÉ
LETNÉ ŠŤAVY
LETO JE SKVELÝM OBDOBÍM ROKA. VŠETCI SA SNAŽÍME NÁJSŤ SI TROŠKU ČASU
NA ODDYCH, ABY SME PRI LETNÝCH TEPLOTÁCH DOBILI ENERGIU. POČAS HORÚCICH DNÍ VÁM URČITE PRÍDE VHOD OSVIEŽENIE V PODOBE ZDRAVÝCH ČERSTVÝCH OVOCNÝCH ŠTIAV.
PÁR DÔVODOV, PREČO PIŤ ČERSTVÉ ŠŤAVY:
ZELENINA A OVOCIE OBSAHUJÚ VÝŽIVNÉ LÁTKY
Konzumácia surového ovocia a zeleniny nám poskytuje veľké množstvo
pre telo nevyhnutných vitamínov, minerálnych látok, enzýmov a vlákniny. V porovnaní s čerstvými šťavami nám bežné slovenské jedlo nedodá
dostatok živín.

LEN Z ČERSTVÝCH ŠTIAV SA ŽIVINY DOBRE VSTREBÚ
V ovocí a zelenine je veľa nutričných látok obsiahnutých vo vláknine.
Problém je v tom, že vláknina je po procese trávenia z tela vylúčená,
bez toho, aby z nej boli živiny uvoľnené. Maximum živých látok
sa z vlákniny uvoľní až jej rozrušením v procese odšťavovania.
Vlákniny sú pre zdravie, samozrejme, tiež veľmi dôležité,
popri pití štiav je preto nevyhnutné konzumovať ovocie,
zeleninu, strukoviny a celozrnné obilniny tiež v surovom
stave alebo vo forme smoothie.

ŠŤAVY POMÁHAJÚ
PRI OČISTE ORGANIZMU
ŠŤAVU MÔŽETE MAŤ KEDYKOĽVEK SO SEBOU
Doma pripravenú čerstvú šťavu si ale môžete jednoducho vziať so sebou a mať tak ľahký, rýchly a lacný prístup
k zelenine.
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ZELENINA OBSAHUJE ŽIVINY A ZÁROVEŇ JE MÁLO KALORICKÁ
Väčší energetický príjem než výdaj, samozrejme, vedie k ukladaniu tukov
a nadváhe. Preto potrebujeme konzumovať jedlá, ktoré sú nutrične veľmi vysoko, ale obsahujú málo kalórií. Napríklad čerstvé šťavy.

ŠŤAVY PREDSTAVUJÚ JEDNODUCHÝ
A PRAKTICKÝ SPÔSOB AKO ZVÝŠIŤ
KONZUMÁCIU ZELENINY A OVOCIA

SUROVÁ ZELENINA A OVOCIE OBSAHUJÚ ENZÝMY A VIAC ŽIVÍN
Napomáhajú pri trávení, odstraňujú plynné prostredie, ktoré môže viesť
ku kvaseniu, premnoženiu baktérií a nerovnováhe v črevách.

ZELENINA A OVOCIE POMÁHAJÚ UDRŽOVAŤ
V TELE SPRÁVNE pH
Naša krv musí mať stabilné, ľahko zásadité pH 7,4. Nerovnováha pH v našej krvi vzniká vďaka jedlu, pitiu a tiež stresu.
Akékoľvek jedlo čo konzumujeme, je buď kyselinotvorné alebo zásadotvorné. Kyselinotvorné potraviny sú napríklad mliečne výrobky, bravčové, hovädzie a kuracie mäso, alkohol, čaj, káva, cukor, umelé sladidlá.
Medzi zásadotvorné potraviny patria najmä zelenina a ovocie, bylinky,
morské riasy, ďalej orechy, semená, klíčky, avokádo, tofu, ryby a kvalitné
tuky. Jednoduché pravidlo k rozpoznaniu toho, do akej skupiny potravina patrí je, že čím viacej je jedlo priemyselne spracované, tým viac je
kyselinotvorné.
Keď máme vyrovnané pH, cítime sa uvoľnený, pokojný, koncentrovaný,
bez bolesti a máme veľa energie. Keď ale naše telo musí bojovať s prekyslením, môže sa to prejavovať jedným alebo viacerými spôsobmi: náladovosťou, podráždenosťou, hnevom, bolesťou, vznikom cýst, zápalmi,
zlým trávením. Telo kyslosť znižuje napríklad dychom alebo močením.
Problém začne v momente, keď telo musí „pracovať nadčasy“, aby vyrovnalo príliš kyslé prostredie.
Akonáhle nám vďaka nevhodne zloženému jedálničku klesne pH krvi pod
7,3, naše telo musí pracovať navyše, aby zvládlo spracovať nával kyslosti
a udržalo našu krv v správnom pH. Viac dýchame, odvádzame preč oxid
uhličitý, obličky zdvihnú kyslosť v moči a odvedú ju tak von. K týmto aktivitám telo potrebuje zásadotvorné minerály ako napríklad vápnik, horčík,
jód a sodík. Avšak keď namiesto výživy buniek používame tieto živiny
na optimalizáciu pH, nemôžeme sa čudovať, že nám potom „chýbajú“
na iných miestach.
V súvislosti s prekyslením organizmu vznikajú rôzne zdravotné problémy.
Jedným z nich je napríklad osteoporóza. Deti sú na prekyslenie ešte viac
citlivé než dospelí - môžu sa u nich objaviť napríklad rôzne alergie, poruchy sústredenia a znížená imunita.

Na udržanie optimálneho pH krvi by sa z 80% mali konzumovať jedlá,
ktoré sú zásadotvorné. Minimálne 50% jedálnička by mala tvoriť zelenina.

VIETE, ČO PIJETE
Vlastná príprava štiav je lacnejšia než kupovanie predražených freshov
a dáva vám plnú kontrolu nad ich kvalitou. Vaše telo dostane ohromujúce
množstvo vitamínov, minerálov, enzýmov a vlákniny.

KEDY PIŤ ŠŤAVY?
Šťavy sa delia na dve základné: ovocné a zeleninové.
Ovocné šťavy, ktoré sú vyživujúce, by sa mali konzumovať v prvej polovici dňa. Oceníte ich napríklad ako zdroj sacharidov, hodia sa na podporu
regenerácie svalov a celého organizmu po fyzickom výkone, pri redukcii
či detoxikácii. Rovnako tak zvýšia vašu psychickú odolnosť a výkon pri
strese a vysokom pracovnom nasadení. Skrátka ideálny ranný drink.
Oproti tomu zeleninové šťavy sa do jedálnička dajú zaradiť kedykoľvek
počas dňa. Pretože majú zásaditú reakciu, sú veľmi prínosné k udržaniu
správneho pH organizmu. Práve kyslé prostredie spôsobené nedostatkom živín, stresom, nesprávnou životosprávou či nedostatkom pohybu, je pôvodom mnohých ochorení (napríklad obezity, vredov, diabetes
a podobne).
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LETNÁ MÁNIA S HUMANIC
Ó, pohodlná letná obuv, ale trblietavá a hviezdne výstredná!
Koľko ľudí, toľko chutí a v móde to platí obzvlášť. Avšak jedno je nepopierateľné. Pohodlná letná obuv si podmanila módny svet. A čo je na nej také úžasné? V teplých dňoch si jednoducho dáte chodidlá do pevnej a pekne vyformovanej stielky.
Či už ide o sandále alebo šľapky, všetky sú oslnivé, lesklé, prípadne s krásnymi kamienkami.

Takže poďme na to!
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FUNKY SHOES Sandál
29,95 € 1442812900

NEVER2HOT Sandál
34,95 € 1442812820

VAGABOND Šľapka z kože
69,95 € 1442607391

BUFFALO Sandál z kože
49,95 € 1442813184

TOMMY HILFIGER Sandál z hladkej kože
79,95 € 1422810971

SMH Šľapka z velúru
49,95 € 1442607426

VAGABOND Šľapka z kože
79,95 € 1442607400

VAGABOND Šľapka z kože
69,95 € 1442607380

FUNKY SHOES Šľapka
24,95 € 1442607280

Predajňu HUMANIC nájdete v Galérii MLYNY na prízemí.

Ženy
Leto je tu v plnom prúde a konečne je čas na všetky tie príjemné aktivity či už vonku, na spoločenských akciách alebo
len tak pri sladkom ničnerobení. HUMANIC má správne topánky na každú príležitosť. Nechajte sa zlákať vzdušnými, ľahkými a ženskými tvarmi, ktoré vnesú čerstvý vietor do letnej garderóby. Tón udávajú elegantné velúrové sandále, ale aj
pohodlné ploché pôvabné sandáliky. Avšak opäť sú v kurze aj 60-te roky: Vintage priniesol vo veľkom štýle do outfitov
trendové sandále na platforme a rovné našuchovačky.

FUNKY SHOES
29,95 € 1342819123

LAZZARINI
29,95 € 1322815021

N2H
29,95 € 1342818540

N2H
19,95 € 1342818560

SMH
39,95 € 1342819017

S. OLIVER
49,95 € 1422811104

Muži
Pre pánov sú v ponuke klasické športové topánky a topánky na šnurovanie. Na letné party sú zase mimoriadne pohodlné
plátené topánky s jutovou podrážkou alebo obľúbené našuchovačky. Je len na vás, v čom sa cítite najpohodlnejšie.

PAT CALVIN
89,95 € 2121133324

LACOSTE
109,95 € 2711119508

TOMMY HILFIGER
59,95 € 2741100808
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JEMNÁ A ŠETRNÁ

OČISTA

VÝROBKOV NA UMÝVANIE A OŠETRENIE
TELA JE NA TRHU DOSLOVA NESPOČETNÉ
MNOŽSTVO. ALE AKO SI VYBRAŤ KVALITNÚ
A PRITOM JEMNÚ VARIANTU BEZ
AGRESÍVNYCH CHEMIKÁLIÍ? TO JE UŽ ŤAŽŠIE.

Ako to chodí? Človek sa vyzlečie. Vstúpi do sprchovacieho zariadenia, t.j.
obvykle do sprchy alebo vane. Pustí sa voda. Kontakt s vodou. Odchod
zo sprchy. Utretie. Existuje veľa variantov, čo sa udeje medzitým a hlavne s čím. Výskumy ukázali, že ľudia najčastejšie používajú pri umývaní
sa ruky. Pri znečisteniach vyšších stupňov a pre potešenie je potrebné
mydlo, šampón, sprchový gél, špeciálne špongie a mnoho ďalších pomôcok. To je všetko? Poďme pekne po poriadku!

ČO TAK SPRCHOVACÍ GÉL?
Aj napriek tomu, že desiatky miliónov vyrobených litrov sprchového gélu
sú nepoužité a spláchnuté do odtokových kanálov, vo Veľkej Británii sa
každý rok predá odhadom okolo 200 miliónov kusov. Uprednostňovanie
sprchových gélov spôsobil aj fakt, že na rozdiel od 70-tych rokov, kedy
boli bežné 2 kúpele týždenne, sa sprchovanie dnes stalo každodennou
rutinou. Podľa štatistík si môžeme vybrať už v bežnej drogérii v priemere z 94 rôznych vôní od rôznych moderných značiek. Na základe čoho sa
mnohokrát rozhodujeme?
Jeden z najlepších marketingových guru vo Veľkej Británii, ktorý pracoval s mnohými výrobcami gélov, povedal: „Väčšina z rozdielov medzi značkami je triviálnych, pokiaľ beriem do úvahy to, že ich základná
funkčná hodnota je odstraňovanie nečistôt a mastnoty z pokožky.
Rozdiel, aký však vníma spotrebiteľ pri výbere je len výsledkom marketingu. To znamená, že aj malé rozdiely, ako je vôňa a asociácie spojené
s touto vôňou, sa v realite používajú na vytvorenie niečoho viac, než
nám poskytuje samotný produkt a jeho kvalita. Skutočný bonus pre
zákazníka častokrát spočíva iba v tom, že v ňom rezonuje podvedomé
presvedčenie ako mu osviežujúca vôňa vytvorí skvelé ráno alebo relaxačný večer.“
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MYDLO NAŠE KAŽDODENNÉ...
Kým motivácie pre kúpu sprchového gélu sú postavené na prepracovaných marketingových kampaniach, tradícia ručne vyrábaného prírodného mydla sa datuje súčasne s vývojom ľudstva. História vzniku mydla
je bohatá na tradície. Už v období starovekého Egypta ľudia verili, že
kúpeľom telo nielen omyjú od bežných nečistôt, ale i od zlých duchov
a zabezpečia si tak večnú mladosť. Výroba v týchto časoch však nebola
postavená na chemických prísadách, ale hlavným zložkami prírodného
mydla boli rastlinné a živočíšne oleje, zmiešané s ďalšími blahodarnými
prísadami z čistej prírody.
Len málo výrobkov je takých bežných a užitočných ako mydlo. Od útleho
detstva až do staroby je súčasťou nášho každodenného života. Odkedy
bolo mydlo v dávnej minulosti prvýkrát vyrobené, prestalo byť luxusom
a postupne sa stalo každodennou nevyhnutnosťou.
Jeden chemik v 19. storočí vyhlásil, že množstvo spotrebovaného mydla
je spoľahlivým ukazovateľom bohatstva a civilizovanosti národa. Dnes je
mydlo neodmysliteľne spojené s hygienou a s dobrým zdravím. Ako sa
tento dôležitý produkt stal súčasťou každodenného života?
Pôvod sebačistenia siaha až do prehistorických čias. Keďže voda je nutná
pre život, prví ľudia vedľa nej žili a poznali jej čistiace účinky - prinajmenšom to, že zmývala špinu z ich rúk. V ruinách starého Babylonu bol
v hlinených vázach nájdený materiál podobný mydlu. Nápisy na vázach
hovoria, že tuky boli varené s popolom, čo je spôsob výroby mydla, no
nevravia o použití. Kým ručne vyrobené prírodné mydlo a jeho tajomstvo siaha prinajmenšom do roku 2800 pred našim letopočtom (do obdobia starovekých Babylončanov), tak prvé tekuté mydlo bolo patentované až v roku 1865.

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

KEDY NASTALA ZMENA A PREČO?
Zlom nastal príchodom prvej svetovej vojny, keď nastal nedostatok
prírodných a živočíšnych tukov na výrobu domáceho mydla a bolo treba túto nenahraditeľnú látku nahradiť. Krok po kroku až po dnešok
sme postupným vývojom technológií začali čoraz viac akceptovať
chémiu a umelé náhrady. Na odľahčenie sa síce častokrát hovorí, že
takto si dobrovoľne vystavujeme telo pre budovanie väčšej imunity, ale následkom žiaľ bývajú mnohé moderné kožné ochorenia,
o ktorých kedysi nebolo „ani chýru, ani slychu“. Chémia mydiel sa nezmenila až do roku 1916, keď bol v Nemecku vyvinutý prvý syntetický
čistiaci prostriedok - detergent. Sú to nemydlové čistidlá syntetizované chemicky z množstva surovín. Taktiež bolo potrebné vytvoriť
čistidlo, ktoré by nereagovalo vo vode s minerálmi a nevytváralo
nerozpustnú substanciu ako mydlo. Výroba detergentov pre domácnosť začala v Spojených štátoch v 30-tych rokoch, no jej skutočný rozvoj nastal až po druhej svetovej vojne. Vojnová prestávka
a potreba armády pre detergent fungujúci v morskej studenej vode
stimulovali ich ďalší vývoj.
Prvé detergenty boli používané hlavne na ručné umývanie riadu a pranie vo veľkých práčovniach. Prielom vo vývoji univerzálnych detergentov nastal v roku 1946, keď prišiel prvý prášok obsahujúci i základnú
čistiacu zložku, i rozšírenie o zefektívňujúcu látku – najmä fosfáty.
Toto rapídne zvýšilo účinnosť a umožnilo prať v práčke mnoho kusov
odevu naraz. V roku 1953 prevýšil predaj detergentov predaj mydiel.
Detergenty nahradili mydlá pri praní, umývaní riadu aj pri upratovaní
domácnosti. Takisto sa v kombinácii s mydlami používajú pri sprchovaní a kúpaní. Od týchto prvých úspechov v chémii detergentov sa
vedci zamerali na vývoj čistiacich prostriedkov, ktoré sú efektívne a ľahko použiteľné, a tiež bezpečné pre konzumentov a životné
prostredie.
A teraz prichádza otázka, čo tak si preštudovať zloženie na zadnej
strane obalu a stať sa racionálnym spotrebiteľom?! Čo preferujete
práve vy, milý zákazník? Máte vytvorený svoj hodnotový rebríček? Racionálna kúpa s ohľadom na svoje zdravie i životné prostredie už nie je
žiadnym fenoménom.

PREČO SI VYBRAŤ NAŠE PRODUKTY?
Naša prírodná kozmetika má za základ rastlinné oleje, ktoré sú spravidla lisované za studena (panenský olej), len niektoré sa získavajú
extrakciou, ďalej využívame deriváty týchto olejov alebo cukrové
tenzidy. Obohacujeme ju kvetovými vodami (hydrolát), extraktmi z liečivých bylín, blahodarnými ílmi, minerálmi, éterickými olejmi, medom
a včelím voskom, vitamínmi a inými aktívnymi látkami. Neobsahuje
ropné deriváty ani žiadne syntetické emulgátory, farbivá, agresívne
konzervanty ani umelé parfémy. Preto vám v našom obchode priná-

šame len overenú prírodnú kozmetiku a pri každom výrobku uvádzame kompletné zloženie, aby ste vedeli, čo kupujete. Aj z týchto dôvodov naša kozmetika nezaťažuje organizmus a pokožka ju vníma ako
niečo prirodzené.

INŠPIROVANÉ PRÍRODOU... VYROBENÉ S LÁSKOU!
Produkty sú výsledkom každodennej ručnej práce, ktorú s radosťou
vykonávajú členovia tímu Soaphoria. V každom výrobku a aj v zariadení v našich značkových predajniach máte možnosť pocítiť snahu,
oddanosť a lásku, s ktorou boli vytvorené pre nás, milovníkov prírody
a darov, ktoré nám ponúka.
Každý kus hotového produktu je vyrobený, aby potešil spotrebiteľa,
okúzlil krásnou vôňou a splnil jeho funkciu vďaka množstvu zapracovaných aktívnych látok. Značka Soaphoria vznikla aj z dôvodu značnej
medzery na slovenskom trhu prírodnej kozmetiky. Snažíme sa pomáhať nášmu hospodárstvu kúpou byliniek od regionálnych bylinkárov
z celej Slovenskej republiky, surovín od domácich dodávateľov a zároveň ponúkať naše hotové produkty za rozumné a prijateľné ceny, ktoré sprístupnia kvalitné prírodné kozmetické produkty pre čo najširšie
množstvo záujemcov. Kúpou produktov značky Soaphoria pomáhame
našej ekonomike.
Keď ide o balenie, menej je niekedy viac! Sme nesmierne hrdí na to,
ako balíme naše výrobky. Pre ochranu nášho prostredia a prírody využívame na etikety ľahko rozložiteľný papier, snažíme sa eliminovať
plast a umelé baliace materiály. Uprednostňujeme sklo, ktoré máte
možnosť u nás vrátiť a získať tak zľavu z nákupu, a my ho opätovne
využijeme.
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ODRÁŽADLÁ

- POMOCNÝM KOLIESKAM
DÁVNO ODZVONILO

VOLAJÚ HO AJ “BICYKEL BEZ
PEDÁLOV”. ODRÁŽADLO JE
DOPRAVNÝ PROSTRIEDOK
VHODNÝ PRE DETI, KTORÉ MILUJÚ AKTÍVNY
POHYB. POČAS POSLEDNÝCH ROKOV SA ODRÁŽADLÁ
TEŠIA VEĽKEJ OBĽUBE A VHODNE DOPĹŇAJÚ
TROJKOLKY AKO STUPEŇ PRED POUŽÍVANÍM
BICYKLA. KVALITNÉ ODRÁŽADLO POMÁHA MALÉMU
ŠOFÉROVI ROZVÍJAŤ MOTORIKU, STABILITU,
KOORDINÁCIU POHYBOV A PODPORUJE SPRÁVNE
NÁVYKY CHODENIA U TÝCH NAJMENŠÍCH.
ZDRAVÝ VÝVIN
Kedysi populárne “chodítka” či “pavúky” pre batoľatá, ktoré sa ešte len
učia chodiť, majú za následok nesprávne návyky používania chodidla.
Pohodlná pomôcka na “odloženie” dieťatka síce na chvíľu mamičky odbremení od neustálej potreby venovať sa mu, no dlhodobé používanie
nie je vhodné pre správny vývin kostrového a svalového systému. Detskí
fyzioterapeuti preto spolu s odborníkmi na bezpečnú technológiu vyvíjajú kvalitné a funkčné odrážadlá, ktoré sú vhodné pre deti už od veku
12 mesiacov. Deti hravou formou získavajú prvé skúsenosti s jazdou
na dvoch kolesách, ktorú vnímajú ako zábavu. Čoskoro sa však oboznámia aj so
správnym sedením. Postupne sa odvážia pridať
odrážanie nôžkami a onedlho sa vydajú na svoje
prvé preteky s vetrom. Dieťa má neustále pocit
bezpečia a rovnováhy vďaka stálemu kontaktu
so zemou.

BEZPEČNOSŤ JE PRVORADÁ
Každý rodič v prvom rade myslí na zdra-
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vie a bezpečie svojho dieťaťa. Pohyb a šport detí so sebou občas prináša
riziko v podobe odretého kolena, no väčším úrazom sa chce každý vyhýbať. Nevyhnutným doplnkom je detská prilba na ochranu hlavy, či iné
ochranné doplnky. V našom obchode nájdete nielen prilby s európskymi
bezpečnostnými certifikátmi, ale aj reflexné vesty s držadlom na chrbtovej strane. Keď sa s dieťaťom blížite k ceste či miestu s frekventovanou dopravou, stačí chytiť držadlo, čím spomalíte alebo zastavíte jazdu
dieťaťa. Bezpečnosť malého vodiča máte doslova vo vlastných rukách.
Praktické držadlo pomáha aj pri prvých pokusoch jazdy na odrážadle,
keď ešte dieťa nemá dostatočnú istotu pri balansovaní.

AKO VYBRAŤ VHODNÉ ODRÁŽADLO
Pri výbere odrážadla je potrebné prihliadať
najmä na vek dieťaťa a účel, na ktorý odrážadlo bude používať. Netreba zabudnúť
na estetiku, určite chceme také odrážadlo, ktoré sa bude páčiť. Interiérové odrážadlá majú kolieska špeciálne
prispôsobené podmienkam v do-

mácnosti. Tichú jazdu ocenia aj susedia :) Deti sa však radi vybláznia
najmä vonku, preto majú vozidlá v našej ponuke aj tieto vlastnosti:
– riadidlá sú polstrované s bezpečnostnými koncovkami
– lak je odolný voči nárazom
– kolesá aj riadenie sú uložené v guľôčkových ložiskách
– ergonomicky tvarované sedadlo na správne držanie tela a stabilnú
oporu pri jazde
– kvalitné penové pneumatiky
– výber verzie s brzdou alebo bez brzdy podľa veku dieťaťa
V našej predajni vám radi poradíme pri správnom výbere vhodného odrážadla pre vaše dieťa.

PRECHOD NA BICYKEL
Na dvojkolesovom odrážadle sa dieťa naučí rovnováhe, čo mu neskôr
umožní prejsť plynule na bicykel bez potreby pomocných koliesok alebo
istenia rodičmi. Rodičia majú často obavu nechať deti na bicykli samé. Ak
im dáme príležitosť podporiť rozvoj motoriky a zmysel pre rovnováhu
jazdou na odrážadle, deti získajú potrebné zručnosti a sebavedomie. Takáto príprava je dostačujúca na samostaný nácvik bicyklovania. Pre dieťa
by bolo v tomto štádiu krokom späť, ak by ste mu ponúkli pomocné
kolieska. Vďaka zručnostiam získaným používaním odrážadla, dieťa hravo
zvládne plynulý prechod na bicykel bez nich.

PREDSTAVUJEME ZNAČKY
PUKY je nemecká značka s vyše 60-ročnou tradíciou. Puky je líder v oblasti bezpečnosti a posúva štandardy kvality stále vyššie. Vozidlá sú prísne testované a spĺňajú európske normy na certifikáty. Väčšina častí je
výškovo nastaviteľných, preto Puky “rastie” s vašim dieťaťom. Vďaka vysokej kvalite a dlhodobej dostupnosti náhradných dielov môže odrážadlo
využívať aj viac generácií a nestráca na hodnote.
MICRO odrážadlá a kolobežky vysokokvalitnej švajčiarskej výroby sú pre
“fajnšmekrov”. Základom u väčšiny z nich je, že riadidlá neovládajú odbáčanie klasickým spôsobom - slúžia ako podpora rúk pre stabilitu tela. Odbáčanie vľavo či vpravo funguje inovatívnym spôsobom klopenia celého
tela. Naklopenie riadiacej tyče do strany otočí dve predné kolieska. Dieťa
si tak trénuje pohyb ako pri carvingovom lyžovaní.
KOKUA ponúka výnimočné a hravé odrážadlá s dokonalým dizajnom. Odrážadlo LIKEaBIKE je vozidlo pre deti vo veku
od dvoch rokov, ktoré je dokonale prispôsobené motorickým zručnostiam tejto vekovej
kategórie. Slovo “kokua” po havajsky znamená “v harmónii”. Odrážadlá značky Kokua získali
ocenenie za trvácnosť
a spoľahlivosť v testoch
nemeckého inštitútu
na kontrolu kvality Stiftung Warentest.

VNÍMAVÉ HRAČKY je koncept predajní prinášajúci kvalitné
a zmysluplné hračky na slovenský trh. Už od samotného vzniku sa snažíme prinášať vám to najlepšie, čo možno vo svete
hračiek nájsť. Na Slovensko sme priniesli množstvo kvalitných
značiek a noviniek, ktoré sa stali vyhľadávanými a obľúbenými,
a už teraz sa tešíme na ďalšie.
Výberové hračky, ktoré bavia vaše deti, vnímajú ich potreby,
pocity a emócie, svojím zameraním prispievajú k správnemu vývinu dieťaťa a rozvoju jeho všestranných schopností.
V ponuke vždy nájdete hračky pre bábätká a najmenších, hudobné hračky, hračky zamerané na prírodu a jej pozorovanie,
edukačné, vedecké, podnecujúce fantáziu, kreativitu, estetické cítenie, rozvoj sociálnych zručností, pozornosti, ale i mnoho hračiek a doplnkov pre potešenie, zábavu, i pre dospelých.
Ponúkame certifikované hračky konzultované s odborníkmi.
Vysoký dôraz kladieme na kvalitu, trvácnosť a nezávadnosť
materiálov, z ktorých sú hračky vyrobené.
Keďže vieme, že váš čas je vzácny, pri výbere vhodnej hračky
vám radi pomôžeme a individuálne poradíme.
Súčasťou filozofie obchodu Vnímavé hračky je chápanie nášho
životného prostredia ako celku, a preto sa snažíme pracovať
tak, aby sme ho zaťažovali čo najmenej.
KONTAKT
Vnímavé hračky
2. poschodie
Galéria Mlyny, Nitra
mlyny@vnimavehracky.sk
0948 656 942
PORADÍME VÁM
eshop@vnimavehracky.sk
0948 427 000
www.vnimavehracky.sk
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APPLE - ŠTÝL, ELEGANCIA
A VÝKON PRE KAŽDÉHO

PRODUKTY APPLE SÚ CHARAKTERISTICKÉ
JEDNODUCHÝM,
INTUITÍVNYM
UŽÍVATEĽSKÝM
ROZHRANÍM A ŠTÝLOVÝM, ČISTÝM DIZAJNOM. APPLE SA NESNAŽÍ BYŤ ZNAČKOU PRE KAŽDÉHO, NO SÚČASNE SA JEJ DARÍ
BYŤ ZNAČKOU, KTORÚ TAKMER
VŠETCI CHCÚ. JEDINEČNÚ POZÍCIU SI ZÍSKALA VĎAKA PREPRACOVANÉMU DIZAJNU A VYSOKEJ SPOĽAHLIVOSTI A STALA SA
ZNAČKOU PRE „COOL ĽUDÍ“. VEĎ
AJ AKÁKOĽVEK JEJ REKLAMA
NIE JE ZAMERANÁ NA PRODUKT,
ALE POZÝVA ĽUDÍ VYSKÚŠAŤ SI
“APPLE ŽIVOTNÝ ŠTÝL”, STAŤ SA
SÚČASŤOU KOMUNITY.
Pritom táto firma nič úplne nové po technickej stránke nevynašla - ani mp3, ani telefón,
ani notebook, ba dokonca ani princíp sťahovania hudby, či tablet. Všetky tieto produkty od
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SPOLOČNOSŤ APPLE JE
JEDNOU Z NAJÚSPEŠNEJŠÍCH
FIRIEM NA SVETE A IBA ŤAŽKO
BY SME HĽADALI NIEKOHO,
KTO O NEJ NEVIE,
ALEBO NEPOZNÁ NIEKTORÝ
Z JEJ VÝROBKOV.
Apple sú úspešné, pretože stavali na vylepšeniach už existujúcich produktov. Firma Apple
týmto produktom vdýchla okrem určitej
dávky elegancie predovšetkým jednoduché
ovládanie, prístupné pre každého. Napríklad
iPhone - všetky už známe funkcie a „fíčury“
sa skombinovali do jedného zariadenia s čo
možno najväčšou eleganciou a to bolo presne to, čo ľudia chceli. Úspech tohto smartfónu dokazuje nielen snaha konkurencie
o kopírovanie vzhľadu a funkcií, ale predovšetkým to, že mnohí si značku “Apple”
zamieňajú značkou “iPhone”.
Alebo o 10 rokov skôr, keď prišiel iMac.
Reklamný slogan pri uvedení iMacu bol: „Na internet tromi krokmi“.
Technologicky nič prevratné, avšak
Apple tento elegantný počítač
s nevšednými tvarmi propagovala
ako najjednoduchší spôsob, ako
sa dostať na internet. Vybaľte si
počítač, žiadne skladanie, pripájanie
množstva káblov, o pár minút ste na internete a pracujete. Jednoduché, elegantné, pre

každého. Pozrite sa na súčasný iMac a jeho dizajn. Používať ho nie je utrpením, ale naopak,
mnohí chcú pracovať s ním aj kvôli vzhľadu,
kvôli pocitu, že pracujú na niečom výnimočnom a teda aj vytvárajú niečo jedinečné.
A tak boli predstavené a prijaté ďalšie produkty Apple, napr. iPod - 1.000 pesničiek vo
vašom vrecku. Zapamätateľné, zrozumiteľné,
výstižné. Biele slúchadlá automaticky zaraďovali svojho majiteľa do “iPod komunity”.
Slovo „tablet“ u mnohých automaticky vytvára asociáciu na iPad, všetky ostatné sú
len kópia. iPad však nie je len drahý
tablet. Je spojením elegantného dizajnu, pokročilej

technológie, skvelého operačného systému
a vďaka státisícom aplikácií môže byť všetkým, čo potrebujete. iPad nie je len módny
doplnok, prenosný internetový prehliadač
alebo prehrávač videí z Youtube. Používa
ho každý: domáci užívateľ, technologický
nadšenec i biznismen. Je to plnohodnotný
nástroj pre akúkoľvek pracovnú oblasť - môžete spracovávať dokumenty v kancelárii,
robiť si poznámky, alebo prezentovať na
mítingu, komunikovať s kolegami. Použitie
iPadu pri výuke je jednou z najrozšírenejších
oblastí ich použitia.
Od materskej školy
po univerzity, od jazykových škôl až po
špeciálne - všade tam
je skvelým doplnkom
pri výuke a vďaka iPadu
žiaci dosahujú podstatne lepšie výsledky. Čo
je dôležité, nejedná sa
o reklamné referencie
z opačného konca zemegule. Aj na Slovensku
máme množstvo inštalácií
na školách všetkých stupňov, kde iPad pri výuke
má nezameniteľnú úlohu
a žiaci i učitelia sú z nich
nadšení.
Nový dizajn, spojenie technologického pokroku a jednoduchého
používania
prináša aj najnovší model
prenosného počítača Apple,
ktorý zadefinoval novú triedu.
MacBook vôbec po prvýkrát
prichádza v štýlovom zlatom
odtieni, tak, ako predtým iPhone a iPad. To však nie je všetko. Hrúbka len 13,1 mm a hmotnosť
0,9 kg robí z neho najprenosnejší počítač
Apple doteraz, pritom je vybavený skvelým 12” Retina displejom, klávesnicou plnej
veľkosti s úplne novým mechanizmom, je-

dinečnou konštrukciou batérie. Nový MacBook je supertenký, výkonný a neuveriteľne
krásny.
K úspechu značky a jej produktov prispievajú
tiež obchody Apple, kde sa cítite ako vo výstavnej sieni. Všetky autorizované predajné
miesta podliehajú prísnym pravidlám dizajnu
a na obsluhu sú kladené vysoké nároky. Môžete sa o tom presvedčiť aj v predajni TRACO
Computers na 2. poschodí. Okrem kompletného portfólia Apple produktov tu nájdete
širokú ponuku doplnkov a príslušenstva, ktoré
tvoria digitálny životný štýl. Či už sú to obaly
na iPhone a iPad, slúchadlá a reproduktory,
alebo doplnky pre zdravie, šport a inteligentnú domácnosť.

Samozrejmosťou sú aj služby a servis,
ktoré ponúkame priamo v predajni.
Navštívte nás a staňte sa aj vy
súčasťou komunity Apple!

Predajňu TRACO COMPUTERS nájdete v Galérii MLYNY na 2. poschodí.
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STARÁTE
SA SPRÁVNE

O SVOJE PLAVKY?
KÚPA PLAVIEK NEMUSÍ BYŤ ÚPLNE LACNÁ ZÁLEŽITOSŤ. A AK VYDRŽIA LEN JEDNU
SEZÓNU, JE TO NA ZLOSŤ. ZLÁ SPRÁVA JE, ŽE PLAVKÁM ŠKODÍ VEĽA VECÍ. TÁ DOBRÁ,
ŽE AK BUDETE VEDIEŤ, AKO SA O NE STARAŤ, MÔŽETE ICH ŽIVOTNOSŤ PREDĹŽIŤ.
ČO VŠETKO ŠKODÍ PLAVKÁM?
Plavky sú síce určené na kúpanie, ale ich najväčšími nepriateľmi sú práve
voda a chlór. Ďalej sú to morská soľ, slnko, opaľovacie krémy, pot, piesok,
nesprávne pranie, mechanické poškodenie (tobogan, kamene)…

TIPY NA STAROSTLIVOSŤ O PLAVKY
Nezostávajte v mokrých plavkách
Pri mori aj na plavárni by ste so sebou mali mať vždy dvoje plavky. Keď
výjdete z vody a budete sa chcieť opaľovať, mali by ste sa prezliecť
do druhých, suchých plaviek. Pokiaľ sa budete opaľovať v mokrých, aspoň sa otáčajte, aby sa usušili obe strany. Plavkám nesvedčí, keď sú dlho
mokré. A vám, zo zdravotných dôvodov, tiež nie.
Pot plavkám škodí
Aj v tomto prípade je dobré mať so sebou dva páry plaviek. Ak budete na pláži hrať volejbal alebo iný šport a spotíte sa pri tom, vymeňte spotené plavky za suché. Tie spotené medzitým preperte
v čistej vode.

34

Mokré plavky nepatria do igelitového vrecka
Tesne pred odchodom z pláže ste si ešte chceli trochu zaplávať? Teraz
sú vaše plavky mokré. Určite ich neukladajte do igelitového vrecka, tak
môže dôjsť k zapareniu a zničeniu. Najlepšie je zabaliť plavky do suchého
uteráka. Až sa vrátite na hotel alebo domov, hneď ich preperte a dajte
schnúť.
Opaľovací krém nechajte najskôr vstrebať
Opaľovací krém je samozrejme veľmi potrebný, ale plavkám rozhodne
neprospieva. Môžete to ale vyriešiť tak, že sa najskôr krémom natriete
a necháte si ho vstrebať. Stačí len pár minút a potom môžete plavky
obliecť a utekať na pláž, k bazénu alebo sa opaľovať na záhradu.
Ako správne prať plavky?
Keď si kúpite nové plavky, mali by ste ich pred použitím vyprať vo vlažnej vode s neutrálnym mydlom. Po skončení plávania alebo opaľovania
ich opláchnite a vyžmýkajte v čistej vode. Odstránite tým soľ či chlór.
V práčke sa plavky perú len výnimočne (väčšinou po sezóne). A to len
s programom pre jemnú bielizeň na 30° C (niektoré neznesú ani to).
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