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Predajňu značiek ROXY a QUIKSILVER nájdete v Galérii MLYNY na 1.poschodí.

editorial

Na jeseň zabudnite na:
Letné horúčavy,
lebo už boli neznesiteľné
Mikroskopické bikiny,
lebo sa do nich nedalo
poriadne najesť
Ostrý rúž, lebo ho už
proste bolo dosť
Kúpte si:
Jazdecké čižmy, ktorými Sa
dá odhŕňať spadnuté lístie
Štepovanú bundu, do ktorej
sa dá schovať pred vetrom
dobre padnúce džínsy, ktoré
sú k predošlému nevyhnutnosť
Vymeňte:
Farbu vlasov, na jeseň
za príťažlivo tmavšiu
Pastelové očné tiene
za dymové a zemité
Bižutériu bláznivo letnú
za luxusne jesennú
Tešte sa na:
Dlhé šály, ktoré dodajú
šmrnc každému outfitu
Husacinu, ktorá napomôže
dobrej nálade
Vianoce, a to nepotrebuje
žiaden komentár!
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VEĽKÁ

JESENNÁ

MLYNY

FASHION
SHOW

17. september 2011
1. prehliadka od 15.00 hod.
2. prehliadka od 17.00 hod.
Jesenné popoludnie plné módy, krásy i zábavy. Uvidíte nové jesenné kolekcie renomovaných svetových
značiek MANGO, MARKS&SPENCER, PROMOD, NEW YORKER, KENVELO, MAX LEATHER, OFFICE SHOES a WOJAS.
Modelky a modelov bude líčiť a česať Stredisko praktického vyučovania v Nitre, odbor kaderník a kozmetička.
Pre všetkých návštevníkov Galérie MLYNY bude k dispozícii stánok s líčením MAX FACTOR, kde uvidíte najnovšie trendy
jesenného líčenia i horúce jesenné novinky tejto dekoratívnej kozmetiky.
Exkluzívnym programom budú ukážky spoločenských tancov.
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Príďte a nechajte sa inšpirovať jesenným
kolotočom módy, krásy a zábavy!

Kveta Horváthová

Nesnažím sa

trendová!
1. Návštevníci Galérie MLYNY Ťa môžu pomerne pravidelne
vidieť ako moderátorku módnych prehliadok. Aký je Tvoj
vzťah k móde?

Pozitívny :-) Rada si v módnych časopisoch listujem a v obchodoch
pozerám, čo je aktuálne „in“. Ale nesnažím sa byť za každú cenu
trendová. Niečo mi sedí viac, niečo menej a niečo vôbec.

2. Zmenil sa Tvoj vzťah k móde a k nakupovaniu po narodení dcérky Paulínky?
Po pôrode som si hlavne musela doplniť šatník o oblečenia veľkosti
XL :-). Odkedy mám Paulínku, viac ma baví nakupovať vecičky pre
ňu. Často vyrazím do obchodov s jasným cieľom: musím si kúpiť
niečo nové! A domov prichádzam s novými šatami pre dcérku.

3. Nakupuješ najradšej sama alebo s kamarátkami,
prípadne manželom?
Nerada chodím po obchodoch sama. Mojim najlepším poradcom
pri výbere oblečenia je manžel. Viem, že je ku mne úprimný
a vždy mi dobre poradí. V ostatnom čase sa mojou spoločníčkou pri výbere outfitov stala stylistka Danica Raytchev, ktorá
ma oblieka do relácie Farma. A vďaka ktorej si už dnes oblečiem
aj úzke nohavice, ktoré by som si donedávna neobliekla, ani
keby ste ma mučili :-)

4. Ľudia Ťa určite sledujú i v súkromí, líši sa Tvoj
súkromný šatník od toho, čo nosíš pred kamerou?
Ani nie. Obliekam sa podľa príležitostí. Ak mám voľno a ideme s Paulínkou na ihrisko, dám si pohodlné tepláky, nohavice,
alebo teraz v lete šaty, ak ideme s mužom na večeru, dám si
džíny, tričko a športovejšie sako, ak ideme na oslavu elegantné koktailové šaty...

5. Ktoré sú Tvoje obľúbené značky a obchody?
Nemám obľúbený jeden, alebo dva konkrétne obchody.
Ak niečo zháňam, zájdem do niekoľkých a vždy v inom
nájdem to, čo potrebujem, alebo čo sa mi páči.

6. Momentálne si moderátorskou hviezdou reality šou Farma. Čím sa táto práca líši od iných „moderovačiek”?
Predovšetkým tým, že sa nakrúca v exteriéroch, teda
vonku. A za každého počasia :-)

7. Čo by si popriala čitateľom nášho časopisu?
Veľa pekných chvíľ v nákupnom centre Galéria Mlyny.
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Predajňu NEW YOKER nájdete v Galérii MLYNY na prízemí a 1. poschodí.

sál 9,95 eur

satka 9,95 eurur
rukavıce 4,95e
trıcko 12,95 eur
dz˘ insy 39,95 eur
bunda 59,95 eur

taska 22,95 eureur
topánky 34,95
dz˘ insy 39,95 eur
bunda 39,95 eur

pulóver 24,95 eur
sveter 6,95 eur eur
nohavıce 49,95
klobúk 14,95 eur
sveter 24,95 eur

náramok 3,95 eur
opasok 9,95 eur
kosela 24,95 eur
dz˘ insy 49,95 eur
trıcko 12,95 eur

cıapka 4,95 eur
trıcko 9,95 eur
sveter 39,95 eur

satka 9,95 eureur
rukavıce 4,95
cıapka 6,95 eur
sveter 29,95 eur
dz˘ insy 49,95 eur
trıcko 9,95 eur

satka 7,95 eur
trıcko 12,95 eur
bunda 39,95 eur
cıapka 12,95 eur
opasok 9,95 eureur
pancuchy 9,95
sveter 49,95 eur
sukna 16,95 eur
blúzka 19,95 eur

prívesok pávie pero

4,95 EUR
náhrdelník
strieborná sova
s ãiernymi pierkami

7,95 EUR

zlaté kruhové
náu·nice s perleÈou

4,95 EUR
náu·nice
z hnedotyrkysov˘ch
pierok

4,95
EUR

prsteÀ s kameÀmi

5,95 EUR

prívesok na klúãe
s gulôãkami

4,95
EUR

hnedé náu·nice
so strieborn˘m krúÏkom

8,95 EUR

JEWE
LLERY

diary
súprava náramkov
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8,95 EUR

prsteÀ s perlami

7,95 EUR

módne

doplnky
strieborn˘
náhrdelník
s tyrkysov˘mi
gulôãkami

7,95
EUR

Módne doplnky tvoria súčasť každého odevu, ktorý je v súlade s platnou módou, ale vypovedá tiež o Vašom
osobnom vkuse. Vhodne dopĺňa odev
a umocňuje harmonický celok imidžu.
K doplnkom patria: šperky, hodinky,
šatky a šály, opasky, klobúky, spodná
bielizeň, pančuchový tovar, obuv, rukavice, kabelky, dáždniky a okuliare.
Za šperky považujeme zlato, perly a drahé kamene, ale aj unikátnu alebo
sezónnu bižutériu. Bižutéria sa môže stať rovnako vhodným doplnkom ako
šperk z drahého kovu.
Tvarom náušníc sa dajú jemne tvarovať línie tváre, typ výstrihu a náušníc
(najmä dlhých visiacich) musí spolu dobre súznieť. Významným hľadiskom pri
výbere prsteňa je jeho šírka. Krátkym prstom viac pristanú jemné a tenšie
prstene, u dlhých prstov môžeme zvoliť masívnejšie tvary.
Náramky svojimi vodorovnými líniami ruku vždy predeľujú, preto len ruky
dlhé a štíhle si môžu dovoliť náramok širší a výraznejší. Ak v nich máte záľubu a nosíte ich viac naraz, uberte na razancii iných doplnkov.
Náhrdelník, doplnok, ktorý nosíte na krku, by mal vždy presne vystihovať
štýl a príležitosť. Myslite na to, či Váš krk zodpovedá správnemu výberu náhrdelníku. V podstate platí, že i náhrdelník tesne pri krku vytvorí
vodorovnú líniu, ktorá krk opticky skráti a rozdelí. Naopak, pokiaľ zvolíte
volnejšiu dĺžku, docielite optické predĺženie krku.
Šály a šatky môžu vhodne doladiť alebo oživiť celkový vzhľad a výraz Vášho
oblečenia. Nosia sa vlastne celoročne a takmer k čomukoľvek, nielen na krku,
ale i na vlasoch, ramenách, na páse namiesto opasku. Z veľkého pruhu látky,
tzv. parea, si môžete predovšetkým na dovolenke vytvoriť ležérny odev.

Predajňu SIX nájdete na 1. poschodí v Galérii MLYNY
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ANETA
exit model management
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Nikdy
by som si
neobliekla
niečo
priesvitné!
Kto Vás priviedol k práci v modelingu?
Nahodné stretnutie v meste so scoutkou
z modelingovej agentúry.
Čo Vám práca v modelingu dala?
Naučila ma samostatnosti, pokory, dala mi
možnosť cestovať po svete a v neposlednom
rade aj príležitosti zarobiť si svoje vlastné
peniaze.
Čo Vám naopak vzala?
Nevzala mi vôbec nič.

Kam sa bude v budúcnosti uberať Váš
pracovný život?
Čas ukáže...
Aké oblečenie uprednostňujete
v súkromí?
Príjemné a pohodlné, športová elegancia,
príležitostne niečo uletené.
Aké sú Vaše módne odporúčania na túto
jeseň?
Klasika - džínsy, jednoduché tričko alebo rolák
a dobre padnúce sako.
Čo by ste si nikdy neobliekli?
Priesvitné a trblietavé oblečenie.
Za čo najviac utrácate?
Za topánky.
Čo nesmie chýbať vo Vašej kabelke?
Krém na ruky, balzam na pery, peňaženka,
mobil a ostatný „prevádzkový bordel“.
Čo by ste odkázali mladým začínajúcim
modelkám?
Aby vždy a za každých okolností nestrácali
zdravý rozum a aby zostali sami sebou.

Aké sú Vaše plány do budúcna?
Pokračovať v štúdiu na vysokej škole
v zahraničí, úspešne ju ukončiť a občas
si spríjemniť čas prácou v modelingu.
www.exitmodelmanagement.sk
www.charliebrown.sk

S  rôznymi formami jesenného „splínu“ sa stretol
snáď každý z nás. Smutné nálady, pocity vyčerpanosti, či nedostatok energie majú na svedomí predovšetkým vrtochy jesenného počasia. Svoje urobia
aj skracujúce sa dni a  s nimi spojený nedostatok
svetla. Keď sa k tomu pridá nesprávna životospráva, človek je na najlepšej ceste k  stavu známemu
ako jesenná depresia.
Viete, ako sa do boja s ňou náležite vyzbrojiť?
• Nepodceňujte signály vášho tela
Jeseň je obdobím, keď sa naše telo musí vysporiadať hneď s niekoľkými
nástrahami. S prvými sychravými dňami naň začínajú útočiť všemožné
vírusy, baktérie a iné pliagy. Zvyká si tiež na nedostatok slniečka a navyše
zápasí aj s typicky jesennými výkyvmi počasia. Nemožno sa preto čudovať,
že organizmus v tomto období vyžaduje zvýšenú pozornosť. Duševnú
a psychickú pohodu docielime práve vtedy, keď budeme žiť so svojim
telom v harmónii a starať sa oň.
• Láskou proti čiernym myšlienkam
Jeseň za oknami nemusí byť hneď dôvodom na chmúrne myšlienky. Najmä
ak sa na ňu spoza tých okien nedívame samé. Urobte si z bubnujúceho
dažďa príjemnú kulisu, pripravte si s partnerom varené víno a vydajte sa
na objaviteľskú cestu po stopách posledných letných lúčov na vašom tele.
Tí odvážnejší môžu vyraziť aj na jesennú prechádzku a pod zámienkou
splynutia s prírodou vhupnúť do voňavého senníka. Fantázii sa medze
nekladú.
• Leto v duši medzi kvapkami dažďa
Ľudí, ktorí milujú upršané veterné počasie, asi veľa nie je. Veď koho aj baví
prechádzať sa s vyvráteným dáždnikom až kým nepremokne do nitky?
Faktom však ostáva, že dážď jednoducho patrí k jeseni. Čo tak zakopať
s ním vojnovú sekeru aspoň na jednu sezónu? Zostať v suchu vám pomôže pršiplášť. Túto jeseň je aj veľmi trendy. Takže ak si jeden veselý
kúsok zaobstaráte a k nemu si obujete stále módnejšie gumáky, určite
nespravíte krok vedľa.
• Sezóna divadla
Tak sme sa konečne dočkali. Po tradičných letných divadelných prázdninách sú herci opäť vo forme a repertoár divadiel je naozaj pestrý.
Rodičov vezmite do „národného“ na Fausta, kamošku vytiahnite na novú
komédiu a priateľovi sa zavďačte verejnou nahrávkou obľúbenej Partičky.
Nezabudnite na náležitú divadelnú garderóbu a všetko si starostlivo
naplánovať. Kto povedal, že jeseň je nudná?

Bojujete
depresiou?

• Obujte si túlavé topánky
Že ste tento rok nestihli letnú dovolenku? Tak je najvyšší čas to napraviť,
čo poviete? Na jeseň sa cestuje najlepšie. Nemusíte sa pariť v horúčave,
ani sa drkotať v mrazoch. Doprajte si odpočinok a vyrazte za hranice
všedných dní. Vyskúšajte napríklad stále populárnejšiu mestskú turistiku a pozrite si niektorú z európskych metropol, alebo sa inšpirujte
panenskou prírodou a zájdite objavovať krásy severu. Nech je váš vkus
už akýkoľvek, cestovateľský zážitok vás iste vzpruží na dlhé týždne.
• Rozhýbte sa!
Nič nedá vaše telo aj dušu tak do poriadku ako poriadna dávka pohybu.
Nemusíte sa hneď začať trápiť v posilňovni plnej upotených svalovcov.
Celkom postačí, ak si každý deň doprajete aspoň 30-minútovú prechádzku po čerstvom vzduchu. Bude sa vám lepšie zaspávať a zároveň sa
dostaví aj dobrý pocit, že ste urobili niečo pre svoje zdravie.

Užite si tohoročnú jeseň a pozitívnym myslením
sa nalaďte na jej nôtu. Verte, že je veselá!

Jesenná

diéta

Aj keď si mnohé dámy myslia, že jeseň nie je
tým najvhodnejším obdobím na diétu, opak
je pravdou. Práve jeseň s príchodom chladnejších dní vyvoláva chute dať si niečo dobrého, zahriať sa pri čokoládke či inej pochúťke, a po pár týždňoch je pekná postava už
len spomienkou. Na to, aby ste vyzerali dobre,
nemusíte hladovať, a napriek tomu môžete
chudnúť.
Jeseň je posledným ročným obdobím bohatým na  ovocie i čerstvú zeleninu. Máme
po ruke kapustu, mrkvu, jablká, tekvicu
i obľúbené zemiaky. I keď sú to všetko len
„obyčajné“ potraviny, možno s nimi vyčarovať mnoho zaujímavých jedál. Ak sú správne
pripravené, zasýtia na  dlhú dobu a pritom
aj tak umožnia nepriberať, naopak môžete
s nimi i chudnúť.

Na to, aby ste vyzerali dobre,
nemusíte hladovať,
a napriek tomu môžete chudnúť.
Nasleduje samozrejme malá desiata, ktorá by
mala byť ovocná. Doprajte si jablko, pomaranč, strapec
hrozna alebo polovicu manga.

Pestrý obed
Obed bude zložený predovšetkým zo sezónnych
potravín. Zemiaky, kyslá kapusta a vajce varené na
tvrdo, alebo rybie filé s dusenou zeleninou. Zemiaky
môžete pripravovať na viacero spôsobov, ako gratinovanú pochúťku, so zeleninou a tvarohom, či s karí.
Nemusíte úplne zabudnúť ani na cestoviny, avšak len
v kombinácii s hráškom a kúskom ryby alebo chutnou
cukinou.

Vitamínová večera
Olovrant by mal byť jednoduchší, povolený je nie príliš mastný popcorn alebo pečivo s uhorkou, či rajčina
so syrom. To vás zasýti až do večere. Aj keď sa hovorí, že večeru je lepšie nechať nepriateľovi, nemusíte sa toho držať až tak striktne. Pripravte si chutný
jablkový šalát so škoricou, strúhaným kokosom a ako
zálievku použite jogurt. Rovnakým spôsobom si
môžete pripraviť aj šalát z čerstvej zeleniny s octovou
zálievkou, jogurtovou zálievkou a bylinkami či slnečnicovými jadierkami.

Raňajky
Hovorí sa, že raňajky sú základom, musia byť však
postavené čo najracionálnejšie. Vynikajúcim štartom do dňa je ovsená kaša s rôznymi druhmi
ovocia. Môžete kombinovať bobuľové plody,
jablká či pomaranče. Rovnako chutná je aj
ryžová kaša na raňajky, avšak pozor s čím
a koľko sladíte! Na raňajky si však môžete dopriať aj jeden kus celozrného pečiva.
Dôležité je dodať telu hneď ráno potrebnú
dávku energie. Správnym výberom raňajok
sa dokonca vyhnete návalu hladu už počas
doobedia.
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We love shoes

alis ha šnurovacie topánky z hladkej kože 99,95 €
CaTE G R aY taška ktorá sa zatvára preložením 120 €

w w w. S HO EMAN IC.COM

RED ALERT
Odvážna, očarujúca, strhujúca. Od hlavy až po päty v tom najohnivejšom červenom odtieni
– výrazný štýlový motív tejto jesene. Elegantné tvary, vysoké podpätky a luxusné kožené
doplnky dotvárajú exkluzívny vzhl’ad, ktorým si získate pozornost’ vášho okolia. Prechádzka
po ulici sa zmení na módnu prehliadku!

ALISHA
ŠNUROVACIE TOPÁNKY Z
HLADKEJ KOŽE – 99,95 €

MINOZZI MILANO
LODIČKY Z LAKOVANEJ KOŽE
59,95 €

MINOZZI MILANO
BALERÍNY Z HLADKEJ KOŽE
49,95 €

NEVER 2 HOT
BALERÍNY Z LAKOVANEJ KOŽE
19,95 €

WALL STREET
Výrazné mužské tvary sú základom tohto elegantného módneho trendu. Predstavte si
nadrozmerné saká a nohavice na mieru v béžových a šedých odtieňoch, pridajte k tomu kufríky,
robustné topánky alebo čižmy Chelsea. Elegancia v modernom podaní.

PAT CALVIN
KOTNÍKOVÉ ČIŽMIČKY Z NUBUKU
59,95 €

VAGABOND
KOTNÍKOVÉ ČIŽMIČKY Z HLADKEJ
KOŽE – € 94,95 €

PAT CALVIN
ŠNUROVACIE TOPÁNKY
69,95 €

PAT CALVIN
ŠNUROVACIE TOPÁNKY
69,95 €

BOHO BAROQUE
Tento honosný vol’nomyšlienkársky trend je stvorený pre grandiózne „entrée“. Dožičte si luxusné
látky a vzory v zlatej, čiernej a burgundskej červenej. Podčiarknuté l’udovými koženými ozdobami a
bohatými výšivkami. Perfektné s členkovými šnurovacími topánkami.

GAMLOONG
ČIŽMY Z HLADKEJ KOŽE
59,95 €

FUNKY SHOES
ČIŽMIČKY
€ 39,95 €

FUNKY SHOES
ČIŽMIČKY
€ 39,95 €

FUNKY SHOES
ČIŽMIČKY
€ 49,95 €

MAKEUP

TRENDS
COLOR

ORANGE

AUTUMN

PINK
18

1. Čo nové prináša sezóna jeseň 2011?
Jeseň sa bude niesť v pastelových tónoch, najmä čo sa týka farieb
očných tieňov. Túto jeseň budú trendy hlavne svetlejšie odtiene
make-upu, tmavšie odtiene budú na ústupe, pričom dôraz sa
prikladá na dokonalú pleť, ktorá pôsobí mladistvo a sviežo.

2. Aké sú nové jesenné farebné trendy?
Farebné očné tiene v tlmených odtieňoch, ako je napr. banánovo
žltý, marhuľovo oranžový, či olivovo zelený, ktoré by sa mali
kombinovať s tmavšími zemitými odtieňmi hnedej a sivej.
Dôraz sa kladie na výraznejšie líčka v živých farbách, v ružovej,
lososovej alebo marhuľovej.

3. Ako ošetrovať pleť po skončení leta?
Po lete je pleť príjemne opálená, no zároveň aj dehydrovaná
slnečnými lúčmi, takže odporúčam siahnuť po hydratačnej kúre,
či maske a výživnejších krémoch, ktoré pleti nahradia stratenú
výživu a hydratáciu.

4. Aký faktor používať na jeseň pri ochrane pleti?
Aj keď slniečko počas jesene už nemá takú intenzitu ako v lete,
na ochranu pred ním netreba zabúdať. Ideálne je, aby váš denný
krém obsahoval minimálne ochranný faktor SPF 8.

5. Mám na jeseň pri zmene farby vlasov
zmeniť i farbu rúžu?
Výber farby rúžu sa prispôsobuje odtieňu pleti. Ak je po lete
pleť opálená, rúž môže byť intenzívnejší, aby viac vynikol
kontrast medzi perami a pleťou, ale je to na odvahe nositeľky.

6. Čo je túto jeseň in, rúž alebo lesk?
Do popredia sa dostáva nový trend v líčení pier, tzv. fixka,
ktorá sa konzistenciou nepodobá na rúž ani lesk, nelepí sa,
nie je mastná, má dlhú trvácnosť a skvelú intenzitu.
Čo sa týka trendových odtieňov, v lete prevládali intenzívne
cukríkové farby, na jeseň sa budú nosiť hlavne odtiene
marhuľovej a staroružovej v matnom prevedení.

7. Môžem na jeseň používať ten istý krém
na deň i noc?
V prípade, že je krém označený ako 24-hodinový, tak áno.
Ideálne je však používať denný a nočný krém, pretože
potreby pleti sú počas dňa iné ako počas spánku.
Cez deň pleť potrebuje ochranu a hydratáciu, v noci
skôr regeneráciu a oddych.

Na otázky odpovedal Pavol Ciesar, hlavný vizážista značky Max Factor

ROBEL
OBUV
kvalita
komfort
relax

www.robel-obuv.sk

BUGATTI•CAPRICE•EL NATURA LISTA•FLY
LONDON•JANA•JANE KLAIN•JOMOS•
JOSEF SIEBEL•L.CREDI•MARCO TOZZI•
MUSTANG SHOES•PAUL GREEN•RIEKER•
S.OLIVER• TAMARIS
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Ako čistiť

topánky
z hladkej
kože?

Na čo všetko môžete
použiť výrobky SOLITAIRE?
SHOE CLEAN

čistič s kefkou, na kožu, syntetiku a textil
• na silno znečistené topánky, zafarbené od riflí,
trávy, antuky, piesku…
• na špinavú stielku všetkých druhov obuvi
(odstraňuje zápach a znečistenie od potu)
• na detskú a outdoorovú obuv
• na škvrny na sedačkách v aute, sedacích
súpravách, na kobercoch
Príjemne vonia a pomáha udržiavať stálosť farby.
Nepoužívajte na chúlostivé materiály, najskôr
vyskúšajte na málo nápadnom mieste.
Dodržujte odporúčania výrobcu.

BRILLANT CREME

Špinavé ruky
mydlom umyjeme,
krémom natrieme
a rukavicami ochránime.
Špinavé topánky
Shoe Cleanom vyčistíme,
Brillantom nakrémujeme
a NÄsse Stopom ochránime.

krém na hladkú kožu, obsahuje včelí a ovocný
vosk
• na zvláčnenie výrobkov z kože, aby nepraskala
• na oživenie farby, aby topánky lepšie vyzerali
• na obuv s membránou
• na kožené oblečenie, aktovky a kabelky
vďaka hubke ľahko nakrémujete a budete mať
lesklé a mäkké topánky.

NÄSSE STOP

impregnačný koncentrát proti vode
• na zvýšenie odolnosti proti vode textilných
a kožených materiálov
• na prešívané topánky
• na detské oblečenie
• na textilné strechy kabrioletov
• na textilné a kožené pásky hodiniek
Ja vhodný pre tých, čo neradi impregnujú.
Stačí použiť 2-3 x za zimu.
Ochránený výrobok sa špiní pomaly!

Tento leták slúži pre všeobecnú informáciu.
Nielen tieto, ale aj iné prostriedky určené
na ošetrovanie obuvi, zakúpite v predajniach
ROBEL OBUV.

www.robel-obuv.sk

módny doplnok

DC Diamond

efektívna metóda
boja proti akné
a vráskam
Diamantová mikrodermabrázia patrí medzi najcielenejšie
a najefektívnejšie formy povrchového peelingu kože. Mikrodermabrázia patrí k menej agresívnym metódam zlepšenia vzhľadu pleti. Je to dermatologická terapeutická metóda určená
na odstránenie povrchových vrstiev pokožky a odumretých
kožných buniek, ktorá súčasne podporuje produkciu nových
buniek v hlbších vrstvách pokožky. Výsledkom je neprekonateľný
pocit odľahčenej a jemnej pleti, stimulácia kolagénnej siete
spojená so zlepšením textúry kože a jej vzhľadu, redukcia pórov
s odstránením ich obsahu.
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S najväčším účinkom tohto zákroku sa stretávame
u osôb s ľahšími a dlhšie pretrvávajúcimi formami akné,
mastnejším typom pleti, rozšírenými pórmi, drobnými
jazvičkami, míliami (tzv. krupičkami), či s prejavmi starnúcej pleti spojenej s drobnými vráskami, pigmentáciami. V posledne uvedenom prípade sa zákrok veľmi
úspešne kombinuje s fotorejuvenizáciou IPL.
Kombinovaná liečba s pulzným svetlom sa robí v jednom sedení, prípadne v oddelených sedeniach podľa
typu problému pokožky, o čom samozrejme rozhoduje
lekár. Najnovšou indikáciou kombinovanej liečby sa stala
liečba akné. Mirkodermabrázia je určená nielen na peeling tváre, ale aj tela, kde zvyčajne riešime problém strií
alebo jaziev.
Zákrok je nebolestivý, vnímate ho ako jemné poštipkávanie chladného zimného vetra. Po zákroku pociťujete
mierne prehriatie, ako po masáži, čo sa môže odraziť
na miernom začervenaní pleti. Začervenanie sa zvyčajne
v priebehu pár hodín vytráca. Odstránením povrchových
vrstiev pokožky sa zlepšuje prienik účinných látok do kože,
čo sa samozrejme efektívne využíva.
Po zákroku sa v domácom ošetrení aplikujú hydratačné regenerujúce prípravky a fotoprotektíva. V najbližších troch
dňoch je potrebné vyhnúť sa priamemu slnečnému žiareniu. 3 dni pred a 3 dni po zákroku je potrebné vynechať
používanie krémov na báze AHA kyselín, Začervenanie sa
zvyčajne v priebehu pár hodín vytráca.

DERMACENTER Nitra
Galéria MLYNY, 1. poschodie
Štefánikova 61, Nitra
otvorené PO - NE 9:00 - 21:00
tel.: +421 948 97 55 99
e-mail: nitra@dermacenter.sk
www.dermacenter.sk/nitra

DERMACENTER odporúča 4 až 8 pravidelne sa
opakujúcich sedení v rozpätí 2 týždňov. Po ukončení kúry sa odporúča opakovaná aplikácia
ošetrenia každých 1 až 3 mesiace na udržanie
dosiahnutého výsledku. Klienti vidia výsledok
po prvom či druhom sedení, ostatné ošetrenia
zlepšujú a predlžujú nadobudnuté výsledky.
Odporúčame Vám tiež viaceré kombinované balíčky z našej ponuky DC PACKETs podľa aplikácie pre
vyššiu, ale hlavne rýchlejšiu efektivitu (napr.: DC
Anti Aging 3D, prípadne DC Acne Therapy 2D, 3D).
Medzi jednotlivými ošetreniami ponúkame klientom niektoré profesionálne liftingové kozmetické kúry z našej ponuky v kombinácii s domácou
liečbou kozmetikou VICHY alebo LA ROCHE-POSAY
a na vnútorné očistenie organizmu nutrikozmetiku INNÉOV.

www.alpinepro.com
Platnosť poukážky od 1. 9. do 30. 11. 2011.
Podmienky uplatnenie darčekovej poukážky:

1. poukážku je možné uplatniť pri nákupe novej kolekcie 2011
2. zľavu je možné uplatniť v predajni Alpine Pro Nitra
3. nemožno použiť k výmene tovaru, výmena za hotovosť nie je
možná
4. k jednému nákupu je možné uplatniť iba jednu darčekovú
poukážku, nie je možné rozdeliť na viac nákupov
5. nie je možné kombinovať s inými typmi zliav a výpredajom
kolekcie
6. nie je možné kombinovať s vernostným programom Alpine
Program a inými vernostnými programami
7. nemožno uplatniť pri platbe darčekovou poukážkou
8. nemožno uplatniť pri nákupe darčekovou poukážkou

Darčekovú poukážku na zľavu 15% je možné uplatniť pri nákupe novej kolekcie 2011
v období od 1. 9. do 30. 11. 2011.

www.alpinepro.com

ALPINE PRO
vyrába oblečenie

z kávy

Možno si myslíte, že ide o omyl.
Je vôbec možné obliekať sa
do kávových zrniek?
Nový materiál S. Café, ktorý
ponúka ALPINE PRO, sa ale
skutočne vyrába z kávy.
Pre výrobu S. Café sa používa kávová usadenina,
tzv. lógr. Túto surovinu zbiera výrobca S. Café
na Taiwane po miestnych kaviarňach.
Preto S. Café šetrí životné prostredie.
Táto tkanina je ale jedinečná aj z mnohých ďalších
dôvodov. Unikátna štruktúra jej vlákien zabezpečuje rýchly odvod potu od pokožky na povrch
materiálu, takže textília rýchlo schne a je stále
príjemne suchá na dotyk. S. Café navyše poskytuje pokožke ochranu pred UV žiarením zo slnka
a znižuje vznik nepríjemného zápachu.

Prvá komfortná vrstva sa nosí priamo na tele a jedná
sa teda o športovú spodnú bielizeň a tričká. Jej materiál musí byť príjemný, udržovať tepelnú pohodu
a neobmedzovať svojho nositeľa v pohybe. Výrobky od ALPINE PRO dokážu rýchlo odvádzať vlhkosť
od tela a rýchlo schnúť. Pri každej športovej aktivite
či zvýšenej telesnej námahe ihneď poznáte rozdiel
proti bežným tričkám, ktoré tieto zvláštne vlastnosti
nemajú. Materiály používané pre túto vrstvu sú Thermocool, softtec, S.café a Cool- Dry.
Druhá vrstva oblečenia je izolačná, to znamená, že má
väčší objem a udržuje telo v teple. Môžu ju tvoriť mikiny a tričká s dlhým rukávom. Táto vrstva musí nielen
dobre tepelne izolovať, ale tiež byť nenasiakavá a rýchlo odvádzať vlhkosť od tela. Uplatní sa pri nižších teplotách a vyrába sa z materiálov SUPRA@THERM, Cool-Dry Easy Out a S.Café. Príkladom je rýchlo schnúca,
priedušná dámska fleece mikina EUNOMIA.
Tretia vrstva je ochranná, to znamená, že kryje a chráni
ostatné oblečenie zvonku. Musí byť odolná voči vetru,
snehu a dažďu, pritom aj priedušná a schopná rýchlo
odviesť vlhkosť od tela. V ponuke ALPINE PRO ju tvoria
softshellové bundy alebo bundy s membránou PTX, oblečenie býva pre väčšiu odolnosť často vybavené RipStopom, štvorcovou sieťkou zosilnených miest na povrchu.
Túto vrstvu použijeme pri zhoršenom počasí. Vyrába sa
z materiálov PTX membrána, Aquacore a Waterrepelence. Ich zástupcom je napríklad vetru odolná, priedušná
a pružná pánska softshellová bunda KLETTER.

Z materiálu S. Café vyrába značka ALPINE PRO
napríklad spodnú bielizeň či tričká, kde sa uplatní jeho skvelá schopnosť odvádzať pot od tela
a rýchlo schnúť. Ďalej je využívaný aj v druhej,
izolačnej vrstve odevu.
Príkladom výrobku z S.Café môže byť pánske
tričko DEMETER s dlhým rukávom z Outdoorovej kolekcie, pre tých, ktorí trávia voľný čas
aktívnym športom v prírode a náročnejších
klimatických podmienkach. Tí ocenia rýchle
schnutie, pružnosť, priedušnosť a elastickosť
jeho materiálu.

Dôležité je vrstvenie!

Pre voľný čas trávený aktívnym pohybom
v prírode a v náročných klimatických podmienkach sa oplatí vybrať naozaj kvalitné
oblečenie, ktoré svojmu majiteľovi ponúka
množstvo funkcií spríjemňujúcich športové
výkony. Takéto oblečenie sa oplatí premyslene vrstviť.

Spoločnosť ALPINE PRO rozlišuje tri vrstvy oblečenia
a tomu prispôsobuje aj svoje výrobky.
Predajňu ALPINE PRO nájdete v Galérii MLYNY na 1.poschodí.

Doprajte si

Doprajte si

LHVIEZD
UXUS
Spoločne pre vášeň k vlasom
Salón Schwarzkopf Professional, Galéria Mlyny Nitra

1. Čo nové prináša jeseň 2011 do vlasovej tvorby?
Jeseň je nádherné ročné obdobie, plné farieb, krásnych spomienok z leta a s tým spojených emócií. Aj
keď letné obdobie je spojené s dovolenkami, u nás
v Salóne Schwarzkopf Professional sme sa celé leto
pripravovali na jesenné obdobie, ktoré je spojené so
zvýšeným záujmom ľudí o svoje vlasy. Schwarzkopf
Professional si túto časť roka vyhradil skôr pre pánov a prináša novinky v oblasti pánskej vlasovej kozmetiky, nového radu farieb vyhradených pre pánov
a nové trendy v pánskych strihoch. Nevynechali sme
ani dámy a pre ne sme pripravili tiež niekoľko očarujúcich noviniek, ktoré rozžiaria dámam a slečnám
spokojnosť na tvárach a predpokladáme, že aj ich
partnerom.
2. Aké vlasové prípravky používať na regeneráciu vlasov po dlhom lete?
Vlasy po letnom období vyžadujú zvýšenú starostlivosť. Pre regeneráciu vlasov odporúčame viacero
výrobkov. Ak sa rozprávame len o vysušených vlasoch bez väčšieho poškodenia, odporúčame rad
Moisture pre suché vlasy. Ak však máme vlasy
poškodené, je potrebné použiť rad Repair rescue,
ktorý je teraz vynovený a ešte účinnejší. Najlepšie
však je, aby zákazníci prišli osobne a mohli sme im
„naordinovať“ tú správnu kombináciu produktov.
3. Môžem si nechať vlasy zafarbiť tesne
po letnej dovolenke?
Odpoveď je veľmi jednoduchá, áno. Dokonca to
vrelo odporúčame. Počas dovolenky sa Vaša farba
jemne vymyla a stratila lesk, ak ste nepoužívali niektorý z produktov s olejom, aby ste tomu predišli,
alebo rad Sun práve na tento prípad. Po lete treba
prísť a nechať si zafarbiť vlasy, aby sa im navrátil
krásny lesk a vzhľad. Pre ľudí s citlivou pokožkou
a alergiami máme tiež riešenie a to nový rad farieb Igora Senea, svetovú novinku, prvé dermatologicky testované a schválené farby.
4. Aké farby budú in na jeseň?
Všetky, vždy to závisí od osobnosti človeka.
Schwarzkopf Professional pre jeseň, ktorá je
charakterizovaná rôznou paletou farieb odporúča oživiť vzhľad.Treba vyskúšať rôzne odtiene
so zlatou, ryšavou či rôzne divoké kombinácie, odtiene blond so studeným či teplým
odtieňom, karamel, jahoda, piesok, to všetko je dovolené. Netreba sa báť experimentovať
a nechať sa uniesť fantáziou.

5. Aké strihy budú aktuálne na jeseň
2011?
Určiť módny strih je zložitá úloha, najnovšie trendy na mólach sa nie vždy dajú
skĺbiť s bežne nosenými strihmi. Snažíme sa
konfrontovať zákazníkov s novými trendmi
v strihoch a vyberať len smerovanie účesu,
poprípade len rôzne časti účesov a jeho
detaily. Nové trendy sú rôzne, podľa typu
účesov, od extravagantnejších až po jemné. Nedajú sa všeobecne opísať, preto Vás
chceme všetkých pozvať k nám do salónu,
kde Vám radi odprezentujeme nové trendy
a určite vyberieme ten, ktorý sa Vám bude
hodiť.
6. Sú stále in vlasové ozdoby, sponky
a podobne?
Vlasové ozdoby sú veľmi populárne a správne použité budú in. Chceme upozorniť hlavne na ozdoby vo forme kvetov, živých alebo
umelých, ktoré sú nádherným doplnkom.
Ďalším, do popredia sa dostávajúcim prvkom,
sú rôzne pletivá, ktoré vytvárajú nádherné
vyzývavé účesy vzbudzujúce záujem okolia.
Sponky a ozdoby, od kryštálikov po pávie
perá sú v móde nielen na svetových mólach,
ale aj na našich uliciach.
7. Prináša spoločnosť Schwarzkopf
nejaké novinky z oblasti vlasovej
kozmetiky?
Schwarzkopf Professional pripravil nový rad
šampónov pre pánov a celú škálu výrobkov
pre ich starostlivosť a tiež aj špeciálne farby
určené pre pánov. Treba spomenúť vynovené
produktové rady starostlivosti o vlasy. Chceli
by sme týmto aj pripomenúť veľký úspech farieb Igora Senea, teda prvých dermatologický
testovaných farieb pre ľudí s citlivou pokožkou
alebo alergiou, teda pre ľudí, ktorí doteraz si
nemohli nechať zafarbiť vlasy alebo z farbenia
mali obavy.
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www.maxfactor.sk

NOVINKA

LIPFINITY
LIP TINT

LAHUNKÁ,
NEZMAZATELNÁ FARBA

Modelka má pery nalíčené s Lipﬁnity Lip Tint 04 Berry Burst.

Túto sezónu sa píšu nové
pravidlá skrášlovania pier
a profesionálni maskéri
nahrádzajú vzhlad
tradicného rúžu novým,
polomatným. Nové farby
na pery Lipfinity Lip Tint vo
forme fixky zanechávajú
na perách dlhotrvajúci a
intenzívny efekt, ktorý
sotva pocítite. Prepíšte
pravidlá lícenia pier.

... kráľovstvo vôní a krásy ...

