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JESENNÉ DIAGNÓZY
PODĽA WIKIPEDIE:
DIAGNÓZA:
Jeseň je jedno z ročných období v miernom teplotnom pásme nasledujúce po
lete a predchádzajúce zime.

TERAPIA:

Kúpiť si gumáky, tancovať v daždi, prechádzať sa so psom, páliť lístie, piecť
gaštany. Zadovážiť si farby a maľovať v prírode.

DIAGNÓZA:

Jeseň je melancholické ročné obdobie, kedy sa príroda pripravuje na spánok,
ochladzuje sa.

TERAPIA:

Vytiahnuť teplé svetre, hrejivé farby, pliesť ponožky. Jesť voňavú tekvicovú
polievku a jablčný koláč, páliť liehoviny.

DIAGNÓZA:

Jesenná depresia je stav, ktorý klinickú depresiu - ochorenie alebo poruchu
niektorými svojimi príznakmi pripomína.

TERAPIA:

Vymaľovať byt teplými farbami, kúpiť si štrikované vankúše, piť horúcu čokoládu, hádzať sa do napadaného lístia. Čítať ľúbostné romány a milovať sa pod
dekou.

DIAGNÓZA:

Príroda to skvele zariadila. Po lete je dostatok ovocia a zeleniny z našich polí
a záhradok.

TERAPIA:

Zavárať, zavárať! Jesť ovocie, priotráviť sa vitamínmi. Šúľať slivkové knedle do
odpadnutia. Kombinovať jablká so slivkami a nezapíjať mliekom.

DIAGNÓZA:

V utorok 29. 10. sa žiaci a študenti stredných škôl nakrátko rozlúčia so školou.
Od stredy ich čakajú jesenné prázdniny, počas ktorých si užijú príjemných päť
dní voľna.
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JESEŇ V NAŠOM MESTE
GET THE CITY LOOK
Čas dovoleniek pomaly končí a my sa oddýchnutí vraciame späť do mesta. Plní zážitkov a spomienok, s ešte slanými osuškami od mora, prichádzame do našich domovov v pulzujúcej metropole.
Prázdniny sú za nami a my sa už nevieme dočkať stretnutí s priateľmi. Mesto nás baví po celý rok
a pre novú kolekciu značky GANT slúžilo ako najväčší zdroj inšpirácie. V nej sú zachytené horúce
trendy z tej najštýlovejšej metropoly – z New York City.

BUĎTE REBEL!
Šiltovka dodá každému outfitu,
pre ktorý sa rozhodnete, nádych
drzosti a tej správnej arogancie.
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DAJTE ZELENÚ MODREJ
a nebojte sa výraznej varianty tejto
nikdy nestarnúcej farby. O pozornosť
budete mať zaručene postarané!

NEVYHNUTNÁ KLASIKA
Ak ešte nedisponujete
klasickou bielou košeľou,
určite to napravte!
Neraz vás zachráni, keď
sa nebudete vedieť
rozhodnúť, čo na seba.

VYBAVTE SA ROLÁKOM
Obľúbite si jeho neuveriteľnú
univerzálnosť. K sukni a lodičkám
na podpätku? K botaskám
a roztrhaným džínsom?
Je to vo vašich rukách.

Predajňu GANT nájdete v Galérii MLYNY na 1. poschodí.
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marksandspencer.sk

www.facebook.com/
marksandspencerceskarepublika

*Ponuka sa v jednotlivých predajniach
môže líšiť. Viac informácií v predajni.

Dámska móda
a dámsky sortiment

KO LE KCIA

j e s e ň / z i m a

2014

V MARKS & SPENCER
S p o d n á a n o č n á b i e l i z e ň

Pánska móda
a pánsky sortiment

Použité obrázky sú len ilustračné. Viac informácií priamo
v predajni Marks & Spencer v Galérii MLYNY Nitra. Tešíme sa na vašu návštevu.

NAJVÝRAZNEJŠIE
JESENNÉ TRENDY V LINDEX
„HOVORÍME TU SKÔR O NAJVÝRAZNEJŠÍCH KÚSKOCH
A KĽÚČOVÝCH MÓDNYCH FENOMÉNOCH, AKO O MÓDNYCH
TRENDOCH ŠPECIFICKÝCH PRE TÚTO JESEŇ“, HOVORÍ NINA
STARCK, RIADITEĽKA DIZAJNU V SPOLOČNOSTI LINDEX.
Spomedzi najdôležitejších smerovaní jesennej kolekcie Lindex uvádza Nina najmä tieto tri – jemnosť, zmyslovosť a ležérny luxus.
Okrem nich Nina Stark vymenúva aj ďalšie pojmy, okolo ktorých sa
točí móda tejto jesene – maximalizácia, povrchy, súpravy, bloky,
textové a číslicové potlače, sivá a spraná biela.
Jemnosť – všetko jemné, mäkké a poddajné s ležérnym výzorom.
Tieto kvality skutočne predstavujú podstatu módy tejto sezóny.
Všetko je hladké, hrejivé, pohodlné a príjemné.
Zmyslovosť – pohrávanie sa s mužskosťou a super ženskosťou je
inšpiráciou pre jesennú kolekciu. Ženy si vyberajú kúsky z mužského
šatníka, napríklad elegantné nohavice s čistými líniami. K tomu niečo super ženské, ako napríklad čipkovaný živôtik plný zmyslového
potešenia.
Ležérny luxus – móda sa hýbe smerom k jednoduchosti a ležérnosti, víťazí pohodlné nosenie. Ležérny luxus a objem charakterizujú
túto uvoľnenú módu s detailami typu rozličných dekorácií a metalických potlačí.
Maximalizácia – prináša objem. Túto jeseň myslite vo veľkom –
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napríklad, veľký pletený kúsok, sukňa s maximálnym objemom, maximálne široká alebo dlhá.
Povrchy – všetko hmatateľné. V jesennej kolekcii je veľa miesta
pre dotyk s povrchom. Ide o jemnosť, s trochou jemných chĺpkov –
máme tu veľa kožušín v podobe kožušinových kabátikov či kožušinových detailov. V kontraste so všetkým jemným a mäkkým tu máme
tiež drsnejšie a hrubšie povrchy. Niekedy je ťažké rozhodnúť, či ide
o pletený alebo tkaný povrch, nezáleží však na tom, najdôležitejší je
tu pocit dotyku.
Súprava – túto jeseň sa budeme obliekať do zladených súprav.
Sukňa so zladeným topom sú štýlové a pohodlne ležérne. Súpravy
sa pýšia tiež blokmi v kontrastných farbách alebo kvalite, ktoré oblečeniu dodávajú moderný a úchvatný výzor.
Písmená a číslice – potlače inšpirované hip hopovou kultúrou a módou ulice. Dodávajú formálnejšiemu oblečeniu štipku pohodovosti.
Sivá a spraná biela – patria medzi najdôležitejšie farby tejto jesene a ešte zaujímavejšie vyznejú v jednofarebnej verzii, celé v sivej
alebo celé v spranej bielej, bez kontrastov.

Predajňu LINDEX nájdete v Galérii MLYNY na 1. poschodí.

PRVÉ OBRÁZKY Z KAMPANE

JEAN PAUL GAULTIER
PRE LINDEX

ZNAČKA LINDEX SA SPOJILA
SO SLÁVNYM NÁVRHÁROM
JEANOM PAULOM
GAULTIEROM ZA ÚČELOM
PREDSTAVENIA
JESENNEJ KOLEKCIE,
KTORÁ NESIE PEČAŤ
A CHARAKTERISTICKÝ PODPIS
TOHTO NÁVRHÁRA. V SÚČASNOSTI
SA NA VEREJNOSŤ DOSTÁVAJÚ
PRVÉ TRI OBRÁZKY KAMPANE
SO SLÁVNOU GAULTIEROVOU
MODELKOU KAREN ELSON.
„Kolekcia predstavuje malé módne kúsky
od Gaultiera, nesúce jeho typickú pečať, je však
interpretovaná novým spôsobom. Vystihujú ju
klasické námornícke pruhy, ale aj grafickejšie
témy, na niektorých kusoch sa kombinujú
s potlačou znázorňujúcou tetovanie, čo je
môj najobľúbenejší motív“, hovorí Jean Paul
Gaultier.
Kolekcia Jean Paul Gaultier pre Lindex
obsahuje dámske a detské odevy, spodnú
bielizeň, ale nechýbajú ani doplnky.
Okrem potlačí sa kolekcia vyznačuje aj
vypracovanými detailami, ako sú zipsy
a klasické kónické tvary odkazujúce na jedinú
a nehynúcu Madonnu.
„Vytvorenie kolekcie ako je táto, je výzvou, ale výzvou
v tom najpozitívnejšom zmysle. Umožňuje mi to spoznať
ľudí, s akými bežne nepracujem, tiež tvoriť oblečenie
za ceny, ktoré si môže dovoliť každý“, hovorí Jean Paul
Gaultier.
Už dvanásť rokov sa značka Lindex zúčastňuje na boji
proti rakovine prsníka, tento rok venovala 10 % predajnej
ceny za odevy z kolekcie Jean Paul Gaultier pre Lindex
na výskum rakoviny prsníka. V kolekcii sa nachádza aj
ružový náramok, z ktorého celý zisk putuje na výskum
rakoviny prsníka.
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PREDAJŇA GALLERY - MULTIBRAND FASHION STORE UŽ VO SVOJOM NÁZVE NAZNAČUJE SVOJU ZÁKLADNÚ FILOZOFIU, KTOREJ
CIEĽOM BOLO VYTVORIŤ A ZÁKAZNÍKOM PONÚKNUŤ EXKLUZÍVNE PORTFÓLIO ZNAČIEK. V GALLERY NÁJDETE ZNAČKY BOSS
ORANGE, CINQUE A APANAGE. GALLERY JE VÔBEC PRVÝM PREDAJNÝM MIESTOM NA SLOVENSKU S AKTUÁLNYMI HLAVNÝMI
KOLEKCIAMI ZNAČIEK BOSS ORANGE A CINQUE. KVALIFIKOVANÉ
PORADENSTVO, INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP K ZÁKAZNÍKOVI A MÓDNE KOLEKCIE SÚ KĽÚČOVÝMI ATRIBÚTMI, KTORÉ CHCE GALLERY
SVOJIM ZÁKAZNÍKOM PONÚKNUŤ.
BOSS Orange je mestská casual značka od HUGO BOSS pre dámy
a pánov. Cieľom značky je vytvárať prémiové kolekcie na každý deň
s módnym urban smerom. BOSS Orange zákazník je spontánny individualista, ktorý žije v mestskom prostredí obkolesený neustále
meniacimi sa módnymi trendmi. Hlavnou hodnotou značky je nezávislý, autentický, nekonvenčný a moderný casual životný štýl.
Značka CINQUE vznikla pred 30 rokmi v talianskom meste Cinque

Terre. Inšpirovaná je mediteránskym prostredím a talianskym životným štýlom, ktorý je vo vnútri vášnivý a emocionálny, navonok
jednoduchý a uvoľnený. Je progresívnou značkou, ktorá je zameraná na moderného muža a ženu, ktorí sa realizujú vo svojom povolaní, svoj ambiciózny a uvoľnený životný štandard prejavujú voľbou svojho oblečenia. Rafinované detaily sú príznačné pre dámsku
aj pánsku kolekciu, ako aj pre Never out of Stock program, ktorý
predstavuje elegantný štýl pre modernú bussiness ženu a muža.
APANAGE ponúka módu a kvalitu, ale zároveň aj svoju filozofiu.
Vytvára neodolateľnú ponuku pre modernú ženu, ktorá sa cíti
mladá a v pozitívnom slova zmysle chce na seba upozorniť. Ucelené farebné témy, rafinované materiály, perfektné strihy a v neposlednom rade aktuálne módne trendy sú synonymom pre značku
Apanage.
Tešíme sa na vašu návštevu v GALERRY Multibrand Fashion Store
v Galérii MLYNY na 1. poschodí.
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Novinka
Collistar Graphic
Eye Liner
Očná linka s jemným
plsteným aplikátorom
pre úžasný farebný
efekt: výrazný, vodeodolný, ohromne
prispôsobivý a trvácny.
€ 22,40

Escada Joyful
Nádherne žiarivá esencia je
stelesnením šťastia vo akóne.
Zachytáva stav mysle, kedy sa
všetko zdá byť možné a nič nie
je nedosiahnuteľné.

... kráľovstvo vôní a krásy ...

EdP 30 ml € 50, EdP 50 ml € 70

GOSH Forever
Eye Shadow
Collistar Anti-Water
Talasso Scrub
Peeling s obsahom viac ako
100 druhov morských solí
a esenciálnych olejov pre
obnovu buniek a drenáž
pokožky.
€ 50,60

Novinka
Salvatore Ferragamo
Incanto Amity

Vláčny krémový očný tieň
v tyčinke. Päť nádherných
odtieňov pre výdatné, žiarivé farby, ktoré pôsobia celé
hodiny. € 9

Pôvabná svieža vôňa interpretuje
nádherný pocit vyplývajúci zo skvelého
priateľstva. Evokuje kombináciu hodvábnych kvetov a šťavnatého ovocia.
V predaji od 15. 9. 2014.

Hrazváébavné

EdT 30 ml € 36, EdT 50 ml € 58

a

Max Factor
Colour Elixir Gloss

Novinka
Pomellato 67 Artemisia

Novinka
3LAB
Perfect Mask
Praktická textilná maska na
jednorazové použitie vypína,
spevňuje a rozjasňuje pleť.
5 ks/€ 100

Inteligentná kombinácia
vyhladzujúceho minerálneho oleja, výživného
vosku a rozjasňujúcich
zložiek vytvára výnimočný lesk a sýte farby pre
super žiarivosť pier. € 9

Ikonická, moderná, neodolateľná a zmyselná vôňa s dominantnými tónmi paliny, ktorá
umocňuje jej neskrotnosť.
V ponuke od 1. 10. 2014.
EdT 30 ml € 40, EdT 50 ml € 58

Matis Energ´Eyes Roll´on

Zippo Breakzone

Energiu dodávajúci roll-on zmaže z
vašich očných kontúr všetky prejavy
únavy, či prehýrenej noci. € 21

inšpirované
Nové vône pre neho aj pre ňu
ľuďom,
dým
mla
né
ova
Ven
!
om
breakdanc
75 ml € 35
EdT
26,
€
ktorí sa radi bavia. EdT 40 ml

Predajňu FANN PARFUMÉRIE nájdete v Galérii MLYNY na prízemí.
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Predajňu HUMANIC nájdete v Galérii MLYNY na prízemí.

WWW.HUMANIC.NET

Breaking news

JESENNÉ TRENDY PRE DÁMY
BACK TO BLACK
Swingový Londýn pozdravuje – elegantné Chelsea Boots alebo nízke šnurovačky v čiernej farbe sú absolútnym hitom sezóny. Od prvých chladných dní po skutočný príchod zimy držia krok s módou a sú absolútne
vhodné do zlého počasia.
Čiernu ako trvalý hit možno cielene kombinovať s bielou košeľou alebo blúzkou a s farebnými clutch.
Ankle Boots k úzkym nohaviciam alebo skiny džínsom predĺžia postavu a pristanú jej.

PAT CALVIN
Členková topánka z lakovanej kože
89,95 € 1623606179

VAGABOND
Šnurovacia topánka z hladkej kože
89,95 € 1241105870

VAGABOND
Členková topánka z hladkej kože
109,95 € 1241105890

HEEL THE WORLD
Podpätky sú túto jeseň vysoko v kurze. Elegantné lodičky, Shooties alebo
extravagantné velúrové čižmičky s elastickými vsadeniami sú módne pri každej príležitosti. Krátke šaty šedej,
tmavošedej alebo antracitovej farby poskytujú priestor pre extravagantný vzhľad.
Milujeme štepované tašky a detaily v Kroko-Prints. Článkové reťaze ako štýlové finesy pôsobia
veľmi elegantne a žensky.

SMH
Lodička - velúr
44,95 € 1141419018

SMH
Vyššia členková topánka - velúr
59,95 € 1543610278

ALISHA
Lodička - hladká koža

79,95 € 1141419240

Pánske dioptrické okuliare Gio

Dámske dioptrické okuliare Gio

104,60 €

104,60 €

Unisex dioptrické okuliare Gio

Unisex dioptrické okuliare Gio

104,60 €

104,60 €

Unisex dioptrické okuliare Gio

Dámske dioptrické okuliare Michel

104,60 €

69 €

Unisex dioptrické okuliare Michel

Dámske dioptrické okuliare Michel

69 €

69 €

Predajňu EIFFEL OPTIC nájdete v Galérii MLYNY na 1.poschodí.

ČAS
NA JESENNÚ
DETOXIKÁCIU
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NASKOČÍ VÁM PRI SLOVÍČKU DETOXIKÁCIA HUSIA KOŽA? UŽ NEMUSÍ, PRETOŽE DETOXIKÁCIA NEPREDSTAVUJE LEN DRASTICKÝ PÔST BEZ PRÍJMU
AKEJKOĽVEK TUHEJ STRAVY. OKREM
ZÁKLADNÝCH INFORMÁCIÍ O DETOXIKÁCII, VÁM PREDSTAVÍME AJ JEDNODUCHÉ SPÔSOBY, AKO TELO OČISTIŤ
OD JEDOVATÝCH TOXÍNOV.
DETOXIKÁCIA VERZUS PÔST
Je bežnou praxou, že slovíčko detoxikácia automaticky spájame s držaním pôstu, keď prijímame len tekutiny bez akejkoľvek tuhej stravy.
Je zrejmé, že pôst je jednou z najefektívnejších foriem detoxikácie,
ale zároveň i najbolestnejšou. Existujú oveľa jednoduchšie spôsoby,
ako sa detoxikovať, resp. zbaviť telo toxínov.

ZÁHADA S NÁZVOM TOXÍNY?
Toxíny sú látky, ktoré majú škodlivé účinky na ľudský organizmus.
Toxíny sú zodpovedné za celý rad zdravotných ťažkostí. Pochádzajú z rôznorodých zdrojov – môže ísť o lieky s vedľajšími účinkami,
pesticídy z ovocia a zeleniny, voľné radikály z vonkajšieho prostredia, rafinované potraviny, ale významnými činiteľmi sú aj negatívne
emócie alebo stres. Niektoré toxíny pôsobia na organizmus takmer
okamžite, iné vplývajú na telo človeka nenápadne a postupne, o to
väčšie sú však spôsobené škody.

KTORÝ DETOXIKAČNÝ PROGRAM JE NAJLEPŠÍ?
Voľba detoxikačného programu závisí od individuálnych potrieb
človeka, ale aj náročnosti detoxikačného programu. Súčasné rýchle tempo života nám neumožňuje držanie drastických pôstov, keď
človek prijíma len tekutiny. Preto sa ideálnou voľbou pre detoxikáciu
stáva obmedzenie niektorých druhov potravín a využitie liečivých
rastlín. Okrem pravidelného pitia očistných čajov alebo užívania detoxikačných preparátov je nutné dodržať nasledovné pravidlá:
• Vyhnite sa všetkým rafinovaným, priemyselne spracovaným potravinám, vyprážaným, soleným, tučným jedlám, kofeínu a alkoholu.
• Za nevhodné sa považuje konzumácia červeného mäsa, vnútorností, mlieka a vajíčok, pretože patria do kategórie potravinových
alergénov.
• Ovocie je stvorené pre zloženie dopoludňajšieho detoxikačného
menu. Vyberajte a kombinujte rozmanité druhy ovocia.
• Popoludní sa zamerajte na konzumáciu čerstvej a varenej zeleniny, celozrnnej ryže, pohánky, prosa a zemiakov.
• Pite dostatočné množstvo tekutín – pramenitej vody a bylinkových čajov, ktoré podporujú očistenie.
• Hýbte sa na čerstvom vzduchu, relaxujte a pozitívne myslite!
Dĺžka detoxikácie sa pohybuje od 1 do 3 dní, ale je možné očistný
program predĺžiť až na 7 dní.

KTORÝMI BYLINAMI PODPORIŤ DETOX?
• Krvné čističe – žihľava, lopúch, echinacea
• Očistenie tráviaceho traktu (laxatíva) – list senny, rakytník rešetliakový, púpava
• Diuretiká – petržlen, rebríček
• Čističe kože – lopúch, koreň zázvoru
• Antibiotické pôsobenie – cesnak, echinacea, propolis, eukalyptus

JE MOŽNÉ ZISTIŤ, ŽE TELO POTREBUJE DETOXIKÁCIU?
Potreba detoxikácie je u každého z nás individuálna. Závisí od genetických predpokladov a spôsobu životného štýlu. Z času na čas
by si mal detoxikáciu dopriať každý najmä vtedy, ak sa výrazne
prejavujú počiatočné príznaky toxicity, kde patria bolesti hlavy, vysoká hladina cholesterolu v krvi, úzkosti, zmeny nálad, únava alebo
vyrážky. Ak tieto symptómy človek ignoruje, môže dôjsť k vážnejším zdravotným problémom – alergiám, ekzémom, akné, chorobám srdca, kvasinkovým infekciám, migrénam, k tvorbe žlčových
kameňov atď. atď.

DETOXIKÁCIA JE SPÔSOB, AKO SA TOXÍNOV ZBAVIŤ
Každodenné ničivé výpady toxínov možno eliminovať viacerými spôsobmi. Jedným z nich je detoxikácia, ktorá býva zameraná na viacero oblastí. Najčastejšie telo očisťujeme kvôli vnútorným orgánom,
aby si oddýchli. Detoxikácia sa sústreďuje aj na stimuláciu funkcií pečene, čriev, obličiek a kože, aby lepšie vylučovali toxíny, alebo môže
byť založená na podpore krvného obehu, alebo dodávke zdravých
živín do tela.
Naše telo sa čistí prirodzene, najčastejšie počas noci. Okrem toho
je veľmi dôležitá tzv. sezónna detoxikácia. Na jar sa odporúča jesť
veľa citrusových plodov, čerstvej zeleniny a piť očistné bylinkové
čaje. Na jeseň je dobré do jedálnička zaradiť napríklad hrozno, jablká
a veľa veľa zeleniny.
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NOVÁ JESENNÁ
KOLEKCIA H&M
Jeseň plná
minimalistickej
elegancie začína
v H&M!
Pánska kolekcia stavia na osvedčené
kúsky, akými sú denimová košeľa,
farebne nohavice v úzkom strihu
a jesenné bundy v príjemných
zemitých farbách. Pre najmenších
je pripravená nová kolekcia veselého
oblečenia plného farieb a grafických
vzorov – v škole sa predsa nikto nudiť
nebude! Jeseň bude plná farieb,
v predajni H&M v Obchodnom centre
Mlyny si vyberie každý člen rodiny!
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Široká ponuka odevov švédskej
značky pre dámy, pánov,
mladých i deti prezentuje
novinky jesennej kolekcie. Popri
minimalistickej, čierno-bielo
ladenej dámskej kolekcii nájdete
v našej predajni i výrazné
modely s grafickou potlačou,
zvieracie motívy, elegantné
doplnky a členkovú obuv.

Predajňu H&M nájdete v Galérii MLYNY na prízemí a 1. poschodí.
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Predajňu značiek Roxy a Quiksilver najdete v Galérii
Mlyny na 1. poschodí.

OUTDOOR FITNESS
Objavte novú kolekciu Roxy Outdoor Fitness, ktorá spája Roxy
štýl a dobrodružstvo, či už si ideš
zabehať, alebo na svoju obľúbenú
hodinu jogy. Kolekcia je navrhnutá
ženami pre ženy, aby dokonale vyhovovala všetkým potrebám, kombinuje módu, výkon a dedičstvo
boardšportov.

Predajňu značiek Roxy a Quiksilver najdete v Galérii
Mlyny na 1. poschodí.
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PREDSTAVUJEME

ZNAČKU

cuje s poprednými dizajnérmi a používaju sa moderné inovatívne
materiály, produkty sú kvalitné a vyznačujú sa aj vysokou trvanlivosťou. Sortiment je obohatený aj o špeciálne druhy pančúch napríklad na kŕčové žily, pančuchy, ktoré redukujú celulitídu, alebo o také,
na ktorých vám nepoletí očko.
Už v krátkom čase spoločnosť Gatta rozšíri sortiment ženskej
bielizne o dve atraktívne značky a to dánsku značku Change a značku slávnej americkej speváčky Britney Spears.

Z KOLLEKCIÍ GATTA DOPORUČUJEME:

ZNAČKA GATTA PÔSOBÍ NA
EURÓPSKOM TRHU UŽ VIAC AKO
20 ROKOV. INTENZÍVNY ROZVOJ
A INVESTÍCIE DO VÝROBY MALI
ZA NÁSLEDOK, ŽE SA POČAS
TOHTO OBDOBIA ZARADILA MEDZI
NAJVÄČŠÍCH VÝROBCOV PANČÚCH
A SPODNEJ BIELIZNE V EURÓPE.

• Gatta Beauty - moderné pančuchové nohavice so špecifickými
vlastnosťami, ktoré v závislosti od modelu tvarujú postavu, zlepšujú
krvný obeh v končatinách, pomáhajú v boji s celulitídou a sú ideálne
aj pre tehotné ženy.
• Gatta Bodywear - kolekcia bielizne a oblečenia vytvorená pre
ženy, ktoré preferujú módny vzhľad a chcú mať pocit luxusu. Oblečenie vzniklo s použitím špičkovej technológie – bez švov, z jemnej
priadze, ktorá má vynikajúce úžitkové vlastnosti.

GATTA PRE MUŽOV
O tom, že Gatta myslí aj na mužov a venuje im veľkú pozornosť,
svedčí aj kolekcia spodného prádla Gatta Underwear for man. Komfortná spodná bielizeň, funkčné chladivé materiály, ktoré zabraňujú
poteniu a zároveň aj módny vzhľad výrobkov, to všetko sú benefity
značky Gatta.
Mužskí zákazníci značky Gatta doporučujú ostatným mužom:
• ponožky bežné a aj do obleku, lebo sú pekné a dlho vydržia
• termoprádlo, lebo je veľmi dobré a naozaj funkčné

Aj keď tovar vyzerá naozaj luxusne a trendy a je vyrobený z vysokokvalitných materiálov, poslaním spoločnosti Gatta je prinášať kvalitu za ceny, ktoré sú prístupné pre všetkých.

GATTA PRE ŽENY
Gatta je v prvom rade o ženách a pre ženy! Práve ženám je určená
väčšina produktov, veď je to práve žena, ktorá nakupuje nielen pre
seba, ale aj pre svojho partnera a deti.
Gatta ponúka veľký výber pančúch na akúkoľvek príležitosť. Sú tu
zastúpené najhorúcejšie novinky sezóny, ale aj klasické pančuchy,
ponožky, plavky a v neposlednom rade aj komfortná a elegantná
spodná bielizeň. Vzhľadom na skutočnosť, že sa pri výrobe spolupra-

GATTA PRE DETI
Gatta sa určite zapáči aj tým najmenším zákazníkom. Kolekcia pančuchových nohavíc, ponožiek a podkolienok Gatta Cottoline sa vyznačuje hravými farbami a kvalitnými mäkkými materiálmi.
A vzory v štýle Disney urobia z bežného sortimentu ponožky, ktorým žiadne dieťa neodolá!
Toto je len časť informácií o značke Gatta. Pri návšteve predajne v Galérii Mlyny zistíte, že je toho oveľa viac. Všetky informácie
o novinkách, zľavách či akciách sa dozviete aj na facebookovej adrese
www.facebook.com/GattaSlovensko
Predajňu GATTA nájdete v Galérii MLYNY na prízemí.
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MED
A VČELIE PRODUKTY

MED BOL VZÁCNOU POTRAVINOU, LIEKOM A SLADIDLOM NIELEN
PRAVEKÉHO ČLOVEKA, ALE VÁŽILI SI HO AJ STAROVEKÉ NÁRODY,
A TO TÝM VIAC, ŽE PO MNOHÝCH PRAKTICKÝCH SKÚSENOSTIACH
MU PRIPISOVALI AJ ZVLÁŠTNU LIEČIVÚ A POSILŇUJÚCU MOC. MED
SA NAZÝVAL ELIXÍROM MLADOSTI A ŽIVOTA.
Ako vybrať správny med?
Na začiatok je nutné povedať, že medov
je niekoľko druhov, ktoré sa líšia druhmi
kvetín, ktoré navštívili včely. Základné
druhy medov sú: kvetový med a lesný
med.
Kvetový med pochádza z nektáru kvetov rastúcich v nížinách
i horských údoliach. Med obsahuje peľové zrná rôznych rastlín, ktoré
ho obohacujú o významné prírodné látky. Med je ľahko stráviteľný vďaka vyššiemu obsahu predovšetkým jednoduchých cukrov –
glukózy a fruktózy.
Lesný med je zvyčajne tmavší, čo spôsobujú rastlinné farbivá v medovici drevín, je výraznej chuti a silnej arómy. V porovnaní s kvetovými medmi obsahuje lesný med hlavne väčšie množstvo minerálnych
látok a stopových prvkov.
Propolis – liečivý zázrak - Najviac a najúspešnejšie výsledky sa
v liečbe docielili pri zápalových ochoreniach, napr. pri žalúdočnom
katarovom ochorení, zápale hrdla, dýchacích ciest, ďasien pri reumatizme a rakovine. Vysoká účinnosť sa dosiahla pri vírusových ochoreniach žalúdka, žalúdočných vredoch, ochoreniach ústnej dutiny,
hnisavých ložiskách, hubových ochoreniach chodidiel, či pri liečení
otlakov.
Včelia materská kašička - Je to významný výživný produkt s veľkým obsahom proteínov a vitamínov. Včelia materská kašička pôsobí
blahodarne na mozog, spôsobuje zvýšenie počtu erytrocytov, súčasne zvyšuje množstvo leukocytov a hemoglobínu a taktiež mení
obsah železa v krvi.
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Včelí peľ – „včelí chlieb“ – získava včela na tyčinkách kvetov rastlín. Peľ je pohlavná samčia bunka, ktorá okrem genetickej informácie
obsahuje bielkoviny, voľné aminokyseliny, nukleové kyseliny, minerálne látky, vitamíny, cukry, tuky, organické kyseliny a vodu.

NAJVÄČŠOU ZÁRUKOU KVALITY
SÚ MEDY PRIAMO OD VČELÁROV.
Predaj pravého včelieho medu priamo od včelára nájdete v nákupnom centre Galéria MLYNY na prízemí oproti pošte v prevádzke
SVET MEDU.
Lekári a výskumníci svetového mena zistili priaznivé a liečive účinky
medu pri mnohých chorobách:
Choroby srdca: med obsahuje látku, ktorá v srdcovom svale zvyšuje obsah glukózy, rozširuje vencové cievy a znižuje krvný tlak.
Choroby pečene: cholín nachádzajúci sa v mede, znižuje obsah nežiaducich tukov v pečeni a napomáha odtoku žlče.
Choroby žalúdka a čriev: med pôsobí dezinfekčne na hnilobné
baktérie, ktoré sa vyskytujú v črevách a na dlhý čas zabezpečuje
zdravú činnosť týchto orgánov.
Chrípkové ochorenia: zriedeným medovým roztokom sa kloktá
hrdlo a preplachuje nos. Tým sa dezinfikuje a lieči ústna dutina a nosová sliznica.
Rany: z medu sa robí hojivá masť na rany.
Vredy: med sa zmieša s pšeničnou múkou, natrie sa na gázu a prikladá sa na vred.
Nadmerné požitie alkoholu: med svojím obsahom fruktózy pomáha spaľovať alkohol.

DOPRAJTE SVOJEJ POKOŽKE
ODDYCH PO LETE, S UNIKÁTNOU

MEDOVOU KOZMETIKOU
LETO SA POMALY KONČÍ A OKREM KRÁSNYCH SPOMIENOK V NAŠEJ MYSLI ZANECHALO ISTO STOPY AJ NA NAŠEJ POKOŽKE. POMOCOU UNIKÁTNEJ MEDOVEJ KOZMETIKY BY SME SA MALI SNAŽIŤ DAŤ POKOŽKU PO LETE DO PORIADKU A ZAHLADIŤ PRÍPADNÉ NEŽIADUCE STOPY LETA NA NEJ.
Iskru našej dokonale opálenej pokožky docielime pomocou viacerých
krokov, ktoré by sme isto nemali vynechať. Aby ste pokožku zbavili
starých odumretých buniek, prekrvili ju a zlepšili jej vzhľad, začnite
pílingom. Použijeme vlastný píling vyrobený s agátového medu, tvarohu a trochu cukru. Zmiešame agátový med s tvarohom tak, aby
vznikla krémová masa. Pre dosiahnutie pílingového efektu pridáme
cukor. Hotovú masu naneste na tvár, vmasírujte a nechajte nejakú
dobu pôsobiť. Med spolu s proteínmi, obsiahnutými v tvarohu, vašu
pleť napne a cukor vám zabezpečí dobré prekrvenie.
Po každom pílingu by malo nasledovať vhodné premastenie pokožky. Výživný medový krém s materskou kašičkou chráni pred starnutím pokožky a pred vznikom vrások vplyvom voľných kyslíkových
radikálov. Prítomný panthenol a glycerín hydratujú. Alantoín, med
a Q10 silne regenerujú a vyživujú pokožku. Koenzým Q10 vykazuje
významnú proti-vráskovú aktivitu.
Aby sprcha či kúpeľ nespôsobovali nadmerné vysúšanie kože,

požívajte vlasový a telový medový šampón, ktorý nielen hydratuje
pokožku, ale upraví pH bielkovín pokožky do optimálnej fyziologickej
úrovne. Med obsahuje rad výživných látok, koenzým Q10 podporuje
bunkové dýchanie, a tým povzbudzuje prirodzenú bunkovú látkovú
výmenu. Na regeneráciu a hydratáciu pokožky možno využiť aj príjemný kúpeľ, do ktorého si pridáte kúpeľovú soľ s prísadou pravého
včelieho medu, so soľou z Mŕtveho mora. Pôsobí relaxačne a blahodárne na telo a pohladí vašu myseľ. Upraví pH pokožky do správnej
fyziologickej úrovne. Medový kúpeľ preferovala aj egyptská panovníčka Kleopatra.
Nemali by ste zabudnúť ani na svoje pery. Pomáda na pery zvláčňuje
a chráni pery pred vysúšaním, praskaním a vznikom oparov. Obsahuje UV filter, vitamín E a včelí vosk. Po použití budú vaše pery krásne
a zdravé.
Predajňu SVET MEDU nájdete v Galérii MLYNY na prízemí (oproti pošte).
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V ŠKOLE, V PRÁCI,
NA CESTÁCH,
ČI LEN TAK DOMA...

JESEŇ S TESCOMOU
VŽDY PLNÁ VITAMÍNOV
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„Čajokrásne“ kanvice TEO z borosilikátového
skla a s dvojicou unikátnych vylúhovacích
sitiek stále vo veľkom štýle!
Prekrásna čajová kanvica je ideálnym spoločníkom
vo chvíľach odpočinku, ktoré spríjemňuje horúci
čaj mnohými chuťami a vôňami. Exkluzívny design kanvice je postavený na koncepte s dvoma
plastovými vylúhovacími sitkami pre prípravu
a podávanie čajov z čerstvých bylín alebo sypaných čajov. Plávajúce kúsky čaju, či zázvoru vo vašom hrnčeku – už nikdy.

Univerzálne vykrajovače DELÍCIA KIDS, srdiečko a smajlík, kvety
a domček, rybička a žabka.
Pripravte najmenším stravníkom originálne tvarované detské pokrmy - netradične obložené
chleby, zapekané toasty alebo veselé cukrovinky. Tri dvojice plastových vykrajovačov dokážu
takmer nemožné – každá desiata bude jednoducho
na zahryznutie a zmizne raz dva! Nech sa deti smejú, aj keď práve jedia!

Jogurtovač BAMBINI, 6 dóz
s termobrašnou.
Na prípravu domácej a zdravej pochúťky budete potrebovať iba liter čerstvého
plnotučného mlieka, dve lyžice
bieleho jogurtu a vychytávku
– jogurtovač BAMBINI. Ten
obsahuje šesť plastových
dóz s viečkom uložených
v termobrašni s účinnou termoizolačnou vložkou. Chcete sa pustiť do výroby
hneď teraz? Návod na prípravu domáceho
jogurtu, ktorý zreje prirodzeným spôsobom v dózach
uložených v termobrašni,
je súčasťou výrobku. Je
to naozaj jednoduché
a chutí skvele! Dobrú
zdravú chuť!

Termoska s hrnčekom CONSTANT,
Termohrnček CONSTANT.
Celonerezová termoska s jednodotykovým uzáverom a hrnčekom pre
jednoduché a pohodlné servírovanie nápojov. Ak sa vyberiete na dlhú
cestu vlakom alebo autom - výborne
poslúži aj celonerezový hrnček CONSTANT. Vnútri plný
horúcej kávy alebo
čaju, navonok príjemne chladivý…
Do sortimentu luxusných celonerezových termosiek
CONSTANT
sme
zaradili moderný
a veľmi žiadaný
cestovný termohrnček v objeme
0,4 litra. Máte sa
na čo tešiť!

Termotaška FRESHBOX,
s 1 dózou.
Pokrmy uložené v dóze
v uzatvorenej termotaške
si dlhšie udržia svoju teplotu
a sviežosť. Dózu možno použiť
aj samostatne na skladovanie potravín v chladničke, mrazničke
a na ohrievanie pokrmov v mikrovlnnej rúre, je vybavená vodotesným a vzduchotesným uzáverom. Dóza je vyrobená z odolného plastu, vybavená kvalitným silikónovým tesnením. Taška
s praktickou rukoväťou
je vyrobená z kvalitnej
polyesterovej textílie,
vybavená účinnou termoizolačnou
vložkou
s alumíniovou fóliou.

Krájač na jablká VITAMINO.
Rozkrája jablká a hrušky na 8 rovnakých dielikov a oddelí jadrovník. Plastová čepeľ je dostatočne ostrá a voči ovociu šetrná, naporciované plody nevädnú, nehnednú, nemenia chuť ani vôňu
a zostávajú dlhšie svieže. Krájacia podložka s profilovaným dnom umožňuje úplné rozkrojenie ovocia aj so šupkou.
Vyrobený z prvotriedneho
odolného plastu, vhodný
do umývačky. 3 roky záruka.
Predajňu TESCOMA nájdete v Galérii MLYNY na 1. poschodí.
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JESENNÉ
CHUŤOVKY
POČASIE JE STÁLE
CHLADNEJŠIE, ALE
NAPRIEK TOMU SA
MÔŽETE ZAHRIAŤ
PREDSTAVOU,
ŽE AJ JESEŇ
PONÚKA KVALITNÉ
POTRAVINY
NA IMUNITU.
PONÚKAME VÁM PÁR
TIPOV NA ÚŽASNÉ
PLODY, KTORÉ MÁTE
MOŽNO AJ VY VO
VAŠEJ ZÁHRADKE.
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JABLKÁ
Sladké a ošúpané alebo v koláči. Jablká môžete jesť
surové alebo pečené a stále sú lahodný pokrm.
Len sa uistite, že je šupka dobre umytá. Obsahuje výdatné
a zdravé flavonoidy. Zdravotné výhody sú hlavne antioxidanty a 4 g vlákniny v jednej
porcii.

Vypracujte hladké cesto. Ak by bolo príliš tvrdé, pridajte dve lyžice
mlieka alebo sladkej smotany. Cesto si rozdeľte na dve polovice. Jednu vyvaľkajte priamo na papieri na pečenie na požadovaný rozmer
a preložte na plech.
Kilo jabĺk ošúpte, zbavte jadierok a nakrájajte na menšie kocky. Jablká uduste na panvici spolu s 200 g práškového cukru (alebo podľa
chuti) a lyžičkou škorice. Môžete pridať aj trochu rumu alebo hrozienka. Vychladnuté jablká rozotrite na cesto a prikryte vyvaľkanou
druhou polovicou cesta. Pečte v rúre vyhriatej na 180 stupňov Celzia, až kým koláč nie je na povrchu ružovkasto-hnedý.

RUŽIČKOVÝ KEL
Ak je pripravený správnym spôsobom, táto zelenina má božskú chuť.
Aká to je? Jemná, mierne horkastá, preto sa kombinuje s pikantnými
omáčkami alebo slanými, podobne ako s octom balsamico. Zdravotné
výhody? 1/2 šálky obsahuje viac ako je denný príjem vitamínu K, je
aj dobrý zdroj železa.

PAŠTRNÁK
Hoci sa podobá trochu na mrkvu, má svetlejšiu farbu a je sladší, má
skoro orieškovú chuť. Použite ho na aromatizáciu ryže a zemiakov
alebo do polievok a omáčok. Je bohatý na draslík a dobrý zdroj vlákniny.

KARFIOL
Sladká, ľahko oriešková chuť karfiolu je
ideálna pre zimné jedlá. Je úžasný dusený, ale tiež sa môže kombinovať
do zemiakovej kaše ako vhodná
textúra alebo ako pyré do polievky. Obsahuje látky, ktoré
môžu pomôcť predísť rakovine,
znižuje hladinu cholesterolu, je vynikajúci zdroj vitamínu C.

JABLČNÉ PITÉ
Najprospešnejšie sú síce čerstvé, no aj v koláčoch chutia jablká božsky. A najmä v tých „obyčajných“, ako je napríklad klasický maďarský jablčník (pité). Na dosku si preosejte 300 g hladkej múky spolu
s polovicou prášku do pečiva, 100 g práškového cukru a vrecúškom
vanilkového cukru. V múke rozdrobte 120 g nastrúhaného masla,
následne pridajte dve vajcia a nastrúhanú kôru z polovice citróna.

SLADKÉ HRUŠKY
Aj hrušky sú v našich končinách bežným ovocím jesene. V porovnaní
s jablkami majú výrazne sladšiu
chuť a veľmi vysoký obsah
vlákniny prospešnej pre
trávenie. Vďaka tomu
a tiež nízkemu obsahu
ovocných kyselín, ktoré dráždia žalúdok, sa hrušky
považujú za diétne a ľahko stráviteľné ovocie. Pôsobia preventívne
proti zápche, no pri hnačkách sa im radšej vyhnite.
Pokrájané hrušky na vzduchu rýchlo hnednú, čo je znakom vysokého
obsahu železa. Aby ste hnednutiu dužiny zabránili, môžete ich pokvapkať šťavou z citróna alebo ich namočiť do citrónovej vody. Táto
rada sa vám bude hodiť, ak vyskúšate náš recept na hruškový koláč
s mandľami a čučoriedkami.

MÄSITÉ SLIVKY
Jesenné trio zo záhrady dopĺňajú slivky. Podobne ako hrušky, aj zrelé
slivky sú prospešné pre trávenie vďaka vysokému obsahu vlákniny.
Ak vás niekedy trápila zápcha, iste vám niekto poradil slivky, ktoré
pôsobia ako jemné preháňadlo. A to aj v sušenom stave. Okrem toho
sú zdrojom minerálov i antioxidantov, ktoré pôsobia preventívne
proti rakovine či srdcovým chorobám.
Slivky sa vynikajúco hodia na kysnuté koláče a neodolateľná je aj klasika – slivkové
gule s makom. Prekvapivá môže byť variácia sliviek s tvarohovými knedličkami.
Do tohto receptu sa najlepšie hodí mäsitý
druh sliviek – blumy.

Jesenné farebné pečenie
Šťavnaté jablká, voňavé hrušky či mäsité slivky sa priam núkajú do koláčov.
Na prvý pohľad sú jablká úplne obyčajným ovocím. Tak ich vníma väčšina z nás, možno aj preto, že jabĺk bol dostatok aj v časoch, keď sa na mandarínky a pomaranče
stálo v radoch. No hoci patria jablká k najdostupnejším druhom ovocia na Slovensku,
nie sú až také obyčajné.
Výskumy ukázali, že pravidelná konzumácia jabĺk prispieva k znižovaniu rizík prepuknutia viacerých chorôb. Napríklad astmy, srdcových ťažkostí, cukrovky či rakoviny.
Jablká pomáhajú znižovať aj hladinu cholesterolu a najmä ich šupka obsahuje vlákninu a rad antioxidantov. Preto sa odporúča jesť čerstvé jablká aj so šupkou. Hryzenie
do pevnej dužiny navyše posilňuje ďasná a dokonca pomáha predchádzať zubnému
kazu.
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NITRA SA STANE CENTROM
ŠPIČKOVÉHO EURÓPSKEHO AJ
DOMÁCEHO DIVADLA

z Činohry štátneho divadla Košice a Potkany z dielne svojho domovského
divadla.

ŠPIČKOVÍ EURÓPSKI AJ SLOVENSKÍ DIVADELNÍCI OBSADIA NA PÄŤ DNÍ NITRU. OD 26.
SEPTEMBRA DO 1. OKTÓBRA 2014 SA VĎAKA
DIVADELNEJ NITRE STANE MESTO POD ZOBOROM CENTROM ŠPIČKOVÉHO DIVADLA.
A FESTIVALOVÍ NÁVŠTEVNÍCI A NITRANIA SA
MÔŽU TEŠIŤ NA MIMORIADNE DIVADELNÉ
ZÁŽITKY.

Zaujímavosťou je, že viacerí slovenskí herci sa stretnú na tohtoročnej Divadelnej Nitre na niekoľkých javiskách v rôznych predstaveniach. Martin Nahálka sa predstaví dokonca v troch slovenských inscenáciách - v Láskavých
bohyniach Slovenského národného divadla, v Potkanoch Divadla Andreja
Bagara v Nitre a aj pod šapitó pre 180 divákov Teatra Tatra v Majstrovi
a Margaréte, aj Milana Ondríka uvidia diváci aj v Láskavých bohyniach aj
v inscenácií Majster a Margaréta, v Láskavých bohyniach hrá aj Táňa Pauhofová, ktorá hrá zároveň v Kapitále Divadla Aréna a Peter Oszlík si zahrá aj
v Potkanoch aj v Majstrovi a Margaréte.

Mottom 23. ročníka bude otázka Načo umenie?, ktorá vnesie do programu
dávku provokatívnosti a inovatívnosti. Hlavný festivalový program ponúkne divákom 10 inscenácií uznávaných tvorcov z Belgicka, Česka, Maďarska,
Nemecka, Slovinska aj Slovenska.

V novej festivalovej sekcii Festival Plus, ktorá je doplnením ponuky Hlavného programu, sa predstaví ďalších päť inscenácií zo Slovenska a Česka – detská opera 2´16” a pol: Vesmírna odysea zo Stanice Žilina – Záriečie, svetová
klasika pod divadelným šapitó Majster a Margaréta známeho súboru Teatro
Tatro, súčasná tanečná inscenácia zoskupenia ALT@RT z Prahy – Terezy
Ondrovej a Petra Šavela Chlapci, ktorí sa radi hrajú s bábikami a dramatizácia kultového filmu Larsa von Triera Dogville zo Starého divadla Karola
Spišáka v Nitre. Divadelná Nitra po prvýkrát vypraví zájazd mimo Nitry, čím
chce začať tradíciu „divadelných ciest za dobrým divadlom“ počas celého
roka. Teraz v spolupráci so Stanicou Žilina – Záriečie ponúkne predstavenie
Informátori kultového českého zoskupenia Farma v jeskyni.

SLOVENSKÉ INSCENÁCIE ROKA
V hlavnom programe už tradične nebudú chýbať ani slovenské inscenácie.
Je ich päť a vybral ich režisér a umelecký šéf Divadla Andreja Bagara v Nitre
Svetozár Sprušanský, ktorého Divadelná Nitra tento rok pasovala za kurátora slovenského programu.
„Môj výber je výberom top piatich inscenácií roka - aj po myšlienkovej, aj po
estetickej stránke. Inscenácie spája téma minulosti, ktorá je veľmi dôležitá
pri reflexii dnešného života, silne prítomná je však aj téma súčasnej reflexie
životného pocitu, vecí okolo nás, ktoré nás znepokojujú,“ povedal Svetozár
Sprušanský.
Festivalovým divákom ponúkne Láskavé bohyne z Činohry Slovenského národného divadla, Kapitál z Divadla Aréna, Europeanu – Stručné dejiny dvadsiateho storočia zo Slovenského komorného divadla Martin, Svedectvo krvi

CESTA ZA DOBRÝM DIVADLOM

Práve najväčší súbor pricestuje na Divadelnú Nitru zo Žiliny – až 49 osôb
zavíta na festival s produkciou 2´16 a pol: Vesmírna odysea z pera známeho súčasného hudobného skladateľa a dirigenta Mareka Piačeka, ktorú
naštudovali v nezávislom centre Stanica Žilina – Záriečie. V detskej opere,
ktorú uvedie Divadelná Nitra v novej sekcii Festival Plus, vystúpi 26 detí,
5 dospelých filharmonikov, 1 dirigent, ostatní členovia prídu ako technický
personál a rodičovský dozor.

Vstupenky na všetky predstavenia sú už v online predaji na: http://nitrafest.interticket.sk a od 2. septembra aj vo festivalovej pokladnici v DAB.

34

www.eroticcity.sk

