
Z I M A  2 0 1 2 / 2 0 1 3w w w . m l y n y - n i t r a . s k

Zimné radovánky
vianoce na manhattane

Winter Glamour

Skvelé tipy na darčeky



50% zľava  
na 0,5L FRESH

3x pizza + 1 Family 
pizza zdarma 

nakúpte nad 40 € a dostanete 
20% zľavu na celý nákup

pri nákupe vybraných značiek 
lekárenskej kozmetiky 
môžete získať zľavu až 4€

2 + 1 zdarma (najlacnejší) 
okrem zľavneného tovaru

ku každému nákupu Dormeo 
meteostanica zdarma

25% zľava  
na termoprádlo

50% zľava na vybrané  
zimné bundy

15% zľava na 
vybraný sortiment

ku každému nákupu Dormeo 
meteostanica zdarma

3x pizza + 1 Family 
pizza zdarma 

20% zľava na všetko okrem 
zľavneného tovaru

20% zľava na celý 
sortiment

30% zľava na hrejivú 
plyš do mikrovlnky

50% zľava na 
vybraný sortiment 

3x pizza + 1 Family 
pizza zdarma 

pri zakúpení zimnej 
bundy tričko za 1€

10% zľava na celý 
sortiment alebo štýlový 
náramok Shamballa 
v hodnote 20€

20% zľava na všetko 
okrem zľavneného tovaru

darček za nákup nad 
10€ (v hotovosti ) – 
mini slúchadlá

3x pizza + 1 Family 
pizza zdarma 

20% zľava na všetko

20% zľava na celý sortiment 
s výnimkou už zľavneného 
sortimentu

30% zľava na mesačnú 
permanentku pre 
NOVÝCH klientov  
a 30% zľava na ročnú 
permanentku pre 
STÁLYCH klientov

50% zľava na puzdro 
na okuliare (pri nákupe 
nad 80€)

3x pizza + 1 Family 
pizza zdarma 

15% zľava na hodiny 
značky LEGEND

20% zľava na všetko

20% zľava na celý 
sortiment

3x pizza + 1 Family 
pizza zdarma 

10% zľava na všetko
Zľava sa nevzťahuje na: akciový tovar, dennú tlač, 
vernostné programy, Clever výrobky, alkohol, 
cigarety, O2 dobíjacie kupóny, zálohy na fľaše.   
Zľavu nie je možné zameniť za hotovosť.  
Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami.

20% zľava na všetko (okrem 
už zľavneného tovaru)

30% zľava na všetko

za nákup nad 10€ 
darček – zubná kefka 
5460 blister  
v hodnote 3,23 €

3x pizza + 1 Family 
pizza zdarma 

50% zľava na vybraný 
sortiment

40% zľava na všetko 
príslušenstvo, 20% 
zľava na všetok servis

3x pizza + 1 Family 
pizza zdarma 
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Vianoce na Manhattane

Tommy Hilfiger 
Jeseň/Zima 2012

Zimná diéta

Triumph 

Glamour Ibiza Style

Bushman 
Jeseň/Zima 2012 

Alpine Pro kolekcia 
Zima 2012 

Pripravte dieťa 
na zimné radovánky

Módne trendy 
Jeseň-Zima 2012

S ODLOM ste vždy 
popredu

Salón Schwarzkopf 
Professional 

 Mgr. art. Andrea Marešová

Užite Si vianoce 
všetkými ZmySlami, 
nech Sú práve tieto 
pre váS a vašich 
najbližších tie 
najkrajšie.

Zasneženú krajinu
roZsvietené svetlá
roZžiarené detské oči

kochajte sa pohľadom na:

vŕZgajúceho snehu
vianočných kolied
Zvonivého detského smiechu

Započúvajte sa do:

Pečeného jabĺčka
vareného vína
sladkých vianočných koláčikov

opájajte sa chuťou:

milovanej osoby
horúcich detských líc 
chladivého snehu

S láskou sa dotýkajte:

ihličia
horiaceho krbu
Pečenej klobásy

vychutnajte si vôňu:





5

chriStmaS 
in manhattan
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Téma Christmas in Manhattan 
sa pohráva so sviatočnou 

náladou a oslavami nového 
roka. Predstavte si vianočnú 
atmosféru slávneho klziska 
v Rockefellerovom centre, 
nákupy na Piatej avenue, 

poletujúce snehové vločky, 
ktoré sa trblietajú na okenných 
parapetoch a chodníkoch tohto 

presláveného mesta. Táto 
kolekcia ponúka všetko, čo pre 
vianočnú návštevu metropoly 

potrebujete – teda osobitý štýl 
so štipkou klasickej elegancie. 

Oblečie vás do luxusného 
zamatu, francúzskeho moleskinu 

a vlny vo farebnej palete 
od čiernej, tmavomodrej, 
jasnočervenej až po lesnú 

zelenú. Na všetkých vianočných 
večierkoch vám skvele poslúži 
nedbalo elegantná kašmírová 

blúzka alebo košeľa s volánikmi, 
cez ktorú si prehodíte pevný 
vlnený kabát alebo prešívanú 

hrejivú bundu.

www.gant.com
www.facebook.com/GANT.CzSk

209,90 eur

199,90 eur

229,90 eur249,90 eur

89,90 eur



Užite si novú  
zimnú kolekciu  

a vianočné nákupy  
v Marks & Spencer!

Ponuka produktov platí do vypredania zásob. Použité obrázky sú len ilustračné.
Viac informácií nájdete priamo v predajni Marks & Spencer na prízemí a na 1. poschodí Galérie Mlyny Nitra.

Pánska móda a pánsky sortiment

Vianočné darčeky pre každého.
www.marks-and-spencer.sk

 
Svetre

€16,99
od

Dámska móda a dámsky sortiment

Detská móda

Spodná a nočná bielizeň

Kozmetika pre celú rodinu

Vianočná ponuka potravín
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armory park avenue 
vyzdobená ako jesenný 
park, na plné pecky 
znejúci soundtrack 
Simon & GarFUnkel: 
takto uviedol tommy 
hilFiGer svoju novú 
kolekciu jeseň /Zima 2012.

Kolekcia dámskeho oblečenia Tommy Hilfiger 

JESEŇ/ZIMA 2012 odvážne prelína klasiku 

a nový „prep" štýl. Vo všetkých prvkoch nájde-

me silný vplyv pánskej módy, ktorý reflektuje 

hravého ducha. Pozoruhodný vonkajší výraz 

vytvára vrstvenie oblečenia, čo je základným 

znakom amerického módneho štýlu podčiark-

nutého výraznými vzormi, textúrami, farebný-

mi blokmi a lomenou/prerušenou siluetou (obr. 1)

Kolekcia pánskeho oblečenia je inšpirovaná kom-

bináciou minimalizmu 60-tych s bohémstvom 70-

tych rokov. Podčiarkuje modernejšie chápanie Prep 

s perfektne zostavenými sakami . Kusy vonkajšieho 

odevu mixuje s košeľami z klasickej látky a luxusný-

mi pletenými svetrami (obr. 2)

Kolekcia Hilfiger Denim je oslavou univerzitných 

farieb červená, biela a modrá s vyhraneným mest-

ským vplyvom. Tieto tri farby sú použité odváž-

ne a veľkoplošne v jasných tónoch. Kombinujú sa 

matné a lesklé materiály na vytvorenie efektného 

kontrastu. V pánskej móde sa flanelové košele vý-

razných farieb párujú s džínsami. Hlavným článkom 

je sako. Dámska módna línia má silný ženský výraz. 

Flanelové košele sa predvádzajú vo vrstvení s deni-

movými sakami/kabátikmi a kardigánmi. Podobne 

ako v pánskej móde, aj dámska módna línia v tej-

to sezóne využíva pásové vzory, pásiky, odznaky 

a farebné bloky, avšak v subtílnejšom prevedení  

(obr. 3)

Kolekcia je plná radostných stretov starej 

klasiky a moderného štýlu, je mixom 

formálneho odevu s oblečením na voľný 

čas. Nechýba detailné spracovanie, kvalitné 

materiály a bohatá paleta farieb, tak ako 

je u značky Tommy Hilfiger zvykom.
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Tipy na vianočné darčeky

bábika Simonka, 
49.99 €

Dráčik

plyšová 
hračka, 
11.99 €

Dráčik
sukňa, 9.95 €

vesta,13.99 €
Takko Fashion

pena do 
kúpeľa, 6.49 €

101 Drogeriečelenka, 3.30 €
Pinky Club

cvičky, 
7.95 €

oblečenie pre psa, 
19.46 €

Zoo Plus

riflové šaty, 
19.95 €

Lindex náhrdelník, 5.95 €
náhrdelník, 6.95 €

Six

kufrík, 
9.90 €

Ševt
karnevalová  
maska, 2.95 €

hrajúca kabelka, 
17.80 €

Predeti.sk pre dievčatko

Tipy na vianočné darčeky

traktor, 
62.99 €

Dráčik

darčeková kazeta, 14 €
Fann parfumérie

župan, 
25.90 €

Danae

zimné topánky, 
29.99 €

John  
Garfield

štetec, 4.30 €
Da Vinci

overal, 50.50 €
Coccodrillo

plyšová hračka, 
9.90 €

Predeti.sk

papuče, 9.95 €
Deichmannplátno, 7.10 €

stojan, 32 €
paleta, 4.45 €

akrylové farby, 5.50 €

Koh-I-Noor

pre chlapčeka

Inšpirujte sa tipmi na vianočné 
darčeky pre vašich najbližších 
z predajní Galérie MLYNY v Nitre.

sonická zubná 
kefka, 79 €

Curaprox

glóbus-bar, 99 €
Arthome

kožený klobúk, 66 €
Bushman rádio s budíkom, 

19.90 €

Planeo Elektro

luxusná deka, 
64.90 €

Dormeo

papuče, 
9.95 €

Robel

fajka, 120.99 €
Royal Press

topánky, 85.90 €
Wojas

motýlik, 3.14 €
manžetové gombíky, 
8.72 €

Michael

sveter, 52.95 €
košeľa, 37.95 €

Wrangler/Lee

šál, 9.95 €
Promod

kabelka, 29.95 €
Orsay

starožitný fotorám, 
29.80 €

Malverns

darčekové  
balenie 

vitamínov, 
20.90 €

Sunpharma

sveter, 39 €
opasok, 10 €

Chantall

župan, 76.95 €
Triumph klobúk, 44.95 €

United Colors  
of Benetton

púzdro na 
okuliare, 4.99 €

Mania

darčeková kazeta 60+, 
71.60 €

Yves Rocher

bižutéria, 11 €
Chantall

Tipy na vianočné darčeky 
pre starú mamu

Tipy na vianočné darčeky 
pre starého otca
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Na to, aby ste sa zbavili pár kíl, nepotrebujete tučnú peňaženku ani 

kilá exotického ovocia či zeleniny z dovozu. Sústreďte sa na náš domá-

ci trh, nájdete na ňom veľa osvedčených a zdravých pomocníkov pri 

chudnutí. Do hlavnej úlohy vo svojom jedálnom lístku obsaďte kapustu 

a kel. Mali by byť výraznou súčasťou vašich jedál počas prvých dvoch 

týždňov diéty dvakrát denne. Neskôr by ste ich mali mať na tanieri 

aspoň deväťkrát do týždňa – v podobe šalátu alebo prílohy.

kapUSta
Kvasená je diétnou vitamínovou bombou. Jej čerstvá verzia za ňou vô-

bec nezaostáva a je jedno, či si vyberiete červenú alebo bielu hlávku. 

Kapusta priaznivo pôsobí pri trávení, upravuje črevnú mikroflóru.

kel
Pôsobí prečisťujúco a odvodňujúco, podporuje trávenie. Ružičkový kel je 

chuťovo jemnejší, takisto má však všetky zdraviu a línii prospešné látky.

naše rady
• Hlávkovú zeleninu doplňte mrkvou, petržlenom, paštrnákom či ze-

lerom. Môžete siahnuť aj po mrazených zásobách, napríklad hrášku, 

špenáte alebo zelených fazuľkách. 

• Množstvo sacharidových príloh obmedzte na polovicu alebo sa ich 

vzdajte úplne. Pridajte si viac zeleniny a chudých bielkovín, ako na-

príklad hydinové mäso a nízkotučné mliečne a kyslomliečne výrobky. 

• Zacnite si všímať, čo celý deň jete a zvyknite si na zdravšie a menej 

kalorické verzie potravín. 

chUtné inšpirácie
Deň začnite kombináciou viaczrnných vločiek a nízkotučného jogurtu, 

tvarohu alebo mlieka, raňajky môžete dochutiť lyžičkou medu ale-

bo slivkového či hruškového nedosládzaného lekváru. Ak máte chuť 

na niečo slané, dajte si dva plátky chudej šunky, jednu malú cereálnu 

žemľu potretú troškou rastlinného margarínu a čerstvú zeleninu. Medzi 

hlavnými jedlami môžete zjesť kus čerstvého ovocia, teda jedno jablko, 

grapefruit či malý banán, prípadne si dajte pohár nízkotučného jogur-

tového kokteilu alebo zeleninovej šťavy.

Cestoviny s kelom |1 porcia

Uvarte si 80 gramov bezvaječných cestovín. Pozor, aby ste ich neroz-

varili! Medzitým si na panvici na lyžičke oleja orestujte štyri plátky chu-

dej šunky nakrájanej nadrobno s jednou červenou paprikou nakrájanou 

na kocky a nasekaným strúčikom cesnaku. Po troch minútach pridajte 

päť nadrobno nakrájaných kelových listov a trochu soli. Duste asi 5 mi-

nút, odstavte z ohňa, pridajte lyžicu kyslej smotany, uvarené scedené 

cestoviny a posypte posekanou petržlenovou vňaťou.

Placky s kyslou kapustou | 2 porcie

Rúru si zohrejte na 180 stupňov Celzia. Nastrúhajte dva väčšie zemiaky 

a pridajte hrsť nakrájanej a vyžmýkanej kyslej kapusty, jedno vajíč-

ko, trochu majoránu, pretlačený strúčik cesnaku, štipku soli, mletého 

čierneho korenia a lyžičku a pol polohrubej, špaldovej alebo celozrnnej 

múky. Na plech s papierom na pečenie urobte zo zmesi rovnako veľké 

kôpky, rozotrite ich na výšku 1 centimetra – výsledné placky by mali 

mať veľkosť dlane. Upečte ich dozlatista. Podávajte s veľkým zelenino-

vým šalátom, napríklad zelerovo-mrkvovým.

Dusená kapusta so šampiňónmi | 1 porcia

Štvrtinu malej hlávky bielej kapusty a jednu cibuľu nakrájajte nadrob-

no, 6 šampiňónov na plátky. Na lyžici oleja opražte cibuľu, pridajte šam-

piňóny a kapustu. Pravidelne miešajte a duste asi 8 minút. Posypte tro-

chou mletej červenej papriky, pridajte štipku soli, trochu drvenej rasce, 

lyžicu paradajkového pretlaku, premiešajte a podlejte trochou vody. 

Duste asi 10 minút. Podávajte s väčším zemiakom vareným v šupke, 

prípadne grilovaným chudým mäsom alebo jedným vajíčkom natvrdo.

Zapečený kel s kuracím mäsom | 2 porcie

Nadrobno nakrájajte jednu cibuľu a polovicu malej hlávky kelu. Nahru-

bo nastrúhajte jeden zemiak a jednu mrkvu. Na kocky nakrájajte 120 

gramov kuracích pŕs. Mäso opražte spolu s cibuľou na troche oleja, 

pridajte kel a zeleninu, trochu soli, mleté biele korenie, štipku mletých 

čili papričiek a duste asi 10 minút. Nechajte trochu vychladnúť, pri-

dajte 60 gramov nastrúhaného nízkotučného tvrdého syra, tri lyžice 

uvarenej hnedej ryže, premiešajte a dajte do zapekacej misy jemne 

potretej olejom. Zapečte pod grilom alebo v rúre, kým povrch jemne 

nezhnedne. Jedzte s veľkou porciou čerstvej alebo dusenej zeleniny.

Zimná 
diéta
do jari je ešte ďaleko, no ak jU 
nechcete privítať S kyprými tU-
kovými vankúšikmi, je najvyšší 
čaS pUStiť Sa do chUdnUtia.

tipy na obed 

a večerU
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GlamoUr
ibiZa Style
obchod, v ktorom 
nájdete kúsok seba

Obchod Glamour Ibiza Style 

Vám ponúka veselú a jedinečnú 

módu plnú fantázie a farieb 

stelesnených v originálnych 

modeloch španielskych, 

francúzskych a talianskych 

značiek.

I napriek blížiacim sa chladným 

a upršaným dňom pocítite 

v malej predajničke na 1. 

poschodí Galérie MLYNY 

atmosféru niečoho jedinečného 

a nepoznaného, ktorá Vás svojou 

nevšednosťou, vôňou a farbami 

na chvíľu prenesie do sveta 

fantázie, nových módnych 

trendov a rafinovanej módy.

Veľká elegancia a glamour sú 

prenesené do kolekcie značky 

ETXART & PANNO, ktorá Vám 

ponúka širokú škálu modelov, 

vhodných na každú udalosť 

vyžadujúcu si rafinovanú 

ženskosť, jemnú eleganciiu  

a pocit luxusu.

Pestrosť a farebnú veselosť má 

na svedomí populárna španielska 

značka DESIGUAL, ktorej modely 

sú vhodné pre celú rodinu, 

pre dámy, pánov i najmenších 

členov rodiny. Detský Desigual 

to je zábava a farebnosť, ktorá 

očarí detičky od 3 rokov až 

po mládež vo veku 13/14 rokov. 

Široká škála farieb a rozmanitosť 

materiálov značky Desigual sú 

zárukou kvality a spokojnosti 

našich zákazníkov.

Ďalšou, avšak nemenej 

originálnou značkou, ktorú Vám 

ponúkame je španielska módna 

značka SIDECAR, ktorej modely 

z dámskej i pánskej kolekcie Vás 

zaujmú svojou jedinečnosťou, 

štýlom a univerzálnosťou 

v nosení. Dámska kolekcia 

zaručuje originalitu a zároveň 

i pohodlnosť a štýl v kolobehu 

každodenných povinností 

i radostí. Pánska kolekcia značky 

SIDECAR sa vyznačuje inakosťou 

a originalitou každého modelu, 

ktorú ocení dnešný moderný 

muž, ako v pracovnom, tak 

i voľnom čase.

Topánky, kabelky, bižutéria, to 

je francúzska značka LOLLIPOPS 

PARIS, klasická i extravagantná, 

presne taká, akú potrebujete.

A tak sa s nami ponorte do sveta 

farieb, vôní a najnovších 

módnych trendov, ktoré pre Vás 

GLAMOUR IBIZA STYLE pripravil. 

Tešíme sa na Vašu návštevu. 
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Predajňu LINDEX nájdete v Galérii MLYNY na 1. poschodí.



vianočné PrekvaPenia



g a m lo o n g
kotníkové čižmy koža/komb., 36–41

g a m lo o n g
velúrové čižmy, 36–41

s m h
kabelka s remienkom

3995 €9995 €12995 €



g a m lo o n g
kotníkové čižmy koža/komb., 36–41

g a m lo o n g
velúrové čižmy, 36–41

s m h
kabelka s remienkom

3995 €9995 €12995 €

11995 €

a l i s h a
velúrové čižmy, 36-41

n e v e r  2  h ot
dámske čižmy, 36–41

3995 €

s m h
kotníkové čižmy koža/komb., 36–41

n e v e r  2  h ot
kotníkové čižmy velur/komb., 36–41

7995 €3995 €



Tipy na vianočné darčeky
kožušinové ušianky, 

49.90 €

Tommy Hilfiger

mikina, 69.95 €
Adidas

rukavice, 37 €
Quiksilver

pančuchy, 
4.49 €
pančuchy, 
4.99 €

Gatta
kabelka, 89 €

Sempre

gumáky, 9.98 €
Gate

korčule na ľad, 
49.99 €

Intersport

kabelka, 41.50 €
Planet Paris

čižmy, 59 €
MT Shoes

Golden Point, 
Bepon

neónové legíny, 
33.90 €

ponožky, 15 €
Quiksilver

oceľové švihadlo  
s počítadlom, 4.99 €

Intersport

štucne, 6.95 €
čelenka, 1.95 €

New Yorker

čiapka, 27 €
Quiksilver

zimné  
topánky,  
99.95 €

Office 
Shoes

pre teenagerku

Tipy na vianočné darčeky

športová taška, 
309.90 €

Gant

taška, 82 €
Gaudí

šál, 69.90 €

Hilfiger Denim,
G-Star Raw

rukavice, 59.90 €
čiapka, 39.90 €

Hilfiger Denim,
G-Star Raw

čiapka, 16.50 €
mikina, 68 €

Devergo, 
Scotch    Soda

topánky, 99.95 €
Humanic

košeľa, 24.99 €
sveter, 11.99 €

Kenvelo

tablet Samsung,
299 €

Planeo Elektro

kožená 
bunda,

195 €

Max Leather

boxerky biele, 28.90 €
boxerky modré, 29.90 €

Body Fashion

rifle, 99 €
Gas, Pepe Jeans

rifle, 79.95 €
Mavi Jeans hra na PC, 

33 €

Hráč

opasok, 
49.95 €

Mavi 
Jeans

opasok, 48 €
Gas, Pepe Jeans

pre teenagera

Inšpirujte sa tipmi na vianočné 
darčeky pre vašich najbližších 
z predajní Galérie MLYNY v Nitre.

šál, 39 €
cestovná taška, 399 €

Blažek

spoločenská hra, 
19.99 €

Albi

tenisová raketa, 89.99 €
Intersport víno, 4.75 €

Billa

kniha, 46.95 €
Panta Rhei

peňaženka, 25 €
An Sport

zimná čiapka, 
19 €

An Sport

termoprádlo  
vrchný diel, 39.99 €

spodný diel, 27.99 €

Alpine Pro

uterák,13.90 €
A3 Sport

permanentka na 1 mesiac, 
39.90 €

BodyWorld

Tipy na vianočné darčeky

šperkovnica, 160 €
Bagger

kabelka, 135 €

Guess,  
Calvin Klein Jeans

topánky, 99.90 €
Wojas

kabát, 234 €

Glamour  
Ibiza Style

Remington sada, 
49.99 €

Planeo 
Elektro

kabelka, 155 €
Liu Jo

peňaženka, 87 €
Liu Jo

podprsenka 2ks, 28.99 €

nohavičky 2ks, 13.99 €

Mango
náramok, 

14.99 € darčeková kazeta, 
115 €

Fann 
parfumérie

tričko, 
139 €

Guess, 
Calvin 
Klein 
Jeans

náramok, 15 €
Elegance

náhrdelník, 14.99 €
prsteň, 12.99 €
náramok, 17.99 €
náramok, 14.99 €

Mango Tipy na vianočné darčeky
pre ženu

pre muža

Každú ženu potešíte šperkom – 
stačí si len vybrať v niektorom
zo zlatníctiev Galérie MLYNY: 
Carisma, Dioro, Filigran, 
Klenoty Legend, Prestige.
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Kolekcia je inšpirovaná dobrodružstvom a cestovaním, nechýbajú ale ani modely do mesta či kancelárie. 
Súčasťou ponuky je nadčasová línia BUSHMAN CLASSIC – dôkaz vernosti tradícií, štýlu a charakteru 

značky. Novinkou je vlastná kolekcia tašiek a batohov a široké spektrum originálnych doplnkov.

Navštívte práve teraz značkový obchod 
BUSHMAN na 1. poschodí obchodného centra 
Galéria MLYNY Nitra a presvedčte sa sami, že 
TERAZ PONÚKAME VIAC!
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lyžiarSka FUnkčná 
bieliZeň SeamleSS 
Je rozložené na zóny, ktoré plnia špeciálne vlast-

nosti. Bielizeň je prispôsobená anatómii ľudské-

ho tela a zabezpečuje oporu, vysokú funkčnosť 

a komfort potrebný k splneniu náročných pod-

mienok pri lyžovaní. Kompaktná štruktúra odevu 

napomáha absorpcií vonkajších vibrácií a tým zni-

žuje svalovú únavu. Vysoko funkčné vlákna umož-

ňujú ľahšie odvádzanie vlhkosti. Pokožka zostáva 

suchá a materiál tak poskytuje vyšší komfort.  

SEAMLESS je trvanlivý a rýchlo schnúci. 

kolekcia FreeSki
Kolekcia je určená pre tých, ktorí preferujú snow-

boarding. V celej kolekcií sa objavujú osvedčené 

ale aj trendové farby ako napríklad bordová, lo-

sosová, vanilkovo žltá či krikľavá zelená. Opäť je 

využitá technológia „fotoprint“. V ponuke sú aj 

dámske bundy z materiálu s metalickým efektom, 

ktoré pôsobia luxusným vzhľadom. Metalické pod-

šívky sa objavujú aj na ďalších štýlových bundách. 

Na vybraných bundách je zateplenie riešené 

špeciálne odľahčenou výplňou Thermo Cool™, 

alebo Thermo Cool Eco™, ktorá pri svojej nižšej 

hmotnosti zaručuje vyššiu výhrevnosť. V pánskej 

aj dámskej kolekcií je ultraľahká bunda s výplňou 

z prachového peria, ktorá má nízku hmotnosť 

a zároveň výborné termoizolačné vlastnosti. 

kolekcia X-coUntry
Pánska aj dámska zimná kolekcia cross country 

je navrhnutá tak, aby všetky farby aj štýly bolo 

možné kombinovať. Dámska rada obsahuje tri far-

by: čiernu, bielu a ružovú. Pánska kolekcia je zafar-

bená do čiernej, výrazne červenej a sýtej zelenej.

Cross country kolekcia je bohatá na reflexné prvky 

pre väčšiu bezpečnosť a viditeľnosť v sychravom 

počasí. Všetky modely v kolekcií sú navrhnuté tak, 

aby boli dostatočne priedušné pri maximálnom 

pohybe a teda sú vhodné na beh. 

kolekcia Ski – deti
Detská kolekcia vychádza farebne aj materiálovo 

z kolekcie pre dospelých. Novinkou je zaradenie 

búnd a nohavíc s membránou PTX. Kolekciu do-

pĺňajú tričká z funkčných materiálov COOLDRY 

s farebnou potlačou k čomu sú zladené i farebné 

čapice a rukavice.

Ski race
Je vyvinutá na použítie v najnáročnejších kli-

matických podmienkach. Modely tejto kolek-

cie sú vybavené membránou PTX (membrane 

5000/5000 – 15000/15000), podlepenými švami 

a DWR úpravou (impregnácia vonkajšieho materi-

álu, ktorá zabraňuje prieniku vody do materiálu, 

pri daždi sa na povrchu vytvoria kvapôčky, ktoré 

ľahko z materiálu stečú). Produkty tak zaručujú 

maximálnu ochranu proti vode a vetru, a zároveň 

majú vysokú priedušnosť. Modely sú maximálne 

odľahčené, z pružných, pevných a oderu odol-

ných značkových materiálov, podšité pružnou 

embosovanou podšívkou. Vyplnené sú značkovou 

výplňou Primaloft a Thermocool, ktoré zabezpe-

čujú vysokú výhrevnosť pri zachovaní veľmi nízkej 

celkovej hmotnosti bundy. 

Praktické vnútorné vrecká Vám nedovolia zabud-

núť na najdôležitejšie veci potrebné na svahu, 

ako je napríklad vrecko s handričkou na lyžiarske 

okuliare, vrecko na doklady, na mobil s prípravou 

na sluchátka a priehľadné vrecko na ski pass. 

Novinkou v kolekcií sú lyžiarske bundy 3v1. Vrchná 

bunda je z ľahkého strečového materiálu bez vý-

plne. Vnútornú samostatnú časť tvorí prešívaná 

šuštiaková bunda s manžetami na palec, ktorú je 

možné za pomoci pútok vzopnúť do bundy a tým 

ju zatepliť.

Ski Sport
Táto kolekcia je určená pre zákazníkov, ktorí oce-

nia nielen technické parametre použitých ma-

teriálov, ale aj dizajn a strihy jednotlivých štý-

lov vhodných predovšetkým na zimné športy. 

Novinkou je použitie ľahkej výplne s vyššou 

hrejivosťou Thermo CoolTM vo vybraných 

modeloch búnd, ktorá zaručí pocit komfortu 

užívateľa aj v nepriaznivom počasí. 

Aby bola zaručená funkčnosť všetkých 

materiálov, je potrebné zachovať správne 

vrstvenie oblečenia. Prvú spodnú vrstvu 

preto tvoria tričká z funkčného materiá-

lu COOLDRY, na ktorých je použitá nová 

technológia vločkovej potlače. 

Druhú vrstvu tvoria mikiny vyššej gra-

máže z hrejivých materiálov COOLDRY. 

Celú kolekciu dopĺňajú rôzne druhy 

rukavíc a vzorkovaných pletených  

čiapok. 
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pripravte dieťa na zimné radovánky 
Pozor na najmenších! Záchranári varujú, že počas sán-
kovačky môžu deti utrpieť aj úraz s trvalými následka-
mi. Poradíme vám, ako ich čo najlepšie ochrániť.

Svoje ratolesti by nemali rodi-
čia spúštať z očí. Podľa horské-
ho záchranára Martina Mužíka 
treba deti vybaviť ochrannými 
pomôckami a oblečením. "Jed-
noznačne by nemala chý-
bať prilba. Tá nepomôže len 
na kopci, ale aj vtedy, keď 
sa dieťa šmykne a spadne 
na hlavu," opísal. Čo ešte dieťa 
ochráni?

Prilba
Prilba nesmie tlačiť, ale ani šmý-
kať sa z hlavy. Pri deťoch oceníte 
aj to, ak má prilba vzadu regulač-
né koliesko na nastavenie veľkosti 
- nebudete tak musieť každý rok 
kupovať novú.

Obuv
Dbajte na to, aby boli topánky 
nepremokavé, aby dieťa nepre-
chladlo.

Nohavice
Dajú sa už kúpiť aj nohavice s vy-
stuženou zadnou časťou a po bo-
koch.

Rukavice
Na zamrznutom snehu môže 
dôjsť k rezným poraneniam 
na rukách. Najlepšie sú rukavice 
s vystuženou dlaňovou časťou.

Reflexné prvky
Je dobré, ak dieta vystrojíte aj 
reflexnou vestou alebo aspoň 
malým reflexným prvkom, aby 
bolo pri sánkovaní z diaľky vidi-
teľné.

Stupnica bezpečnosti 
pri sánkovačke
Sánky
Od 6 rokov, najnebezpečnejšie 0/5
Pri prípadnom páde sa môže 
celá konštrukcia prevrátiť na deti 

a ublížiť im, napríklad pri skríže-
ní nôh v konštrukcii alebo ak im 
spadnú na hlavu. Keďže malé 
deti nemusia dočiahnuť nohami 
na zem, sánkovanie odporúčam 
od veku 6 rokov. Sánkovanie je 
zábava, vždy však pod dohľadom 
dospelých a na svahoch na to 
určených, ktoré majú na sánko-
vanie prispôsobenú výšku kopca, 
sklon, dráhu dojazdu.

Nafukovací klzák
Od 4 rokov, bezpečnosť 1/5
Je nebezpečný, pretože mu úpl-
ne chýba možnosť ovládania, 
pohybuje sa na svahu všetký-
mi smermi a neustále sa otáča. 
Tiež môže nabrať veľkú rýchlosť 
a brzdenie je veľmi limitované. 
Nemali by ho používať deti mlad-
šie ako 4-5 rokov.

Boby
Od 5 rokov, bezpečnosť 2/5
Ich nevýhodou je, že sú rýchle. 
Čím vyššia rýchlosť, tým väčšia 
pravdepodobnosť straty kontro-
ly nad nimi a následných úrazov 

a zranení. Odporúčame ich pre 
deti od 5 rokov.

Tanier s uškami 
Od 4 rokov, bezpečnosť 3/5
Má okrúhly tvar (podobne ako 
nafukovací klzák), pretože je ur-
čený na točenie, krútenie na sva-
hu. Nedrží teda smer a veľmi 
ťažko ho deti ovládajú, preto by 
ho nemali používať mladší ako 
štvorroční.

Klzák 
Od 3 rokov, bezpečnosť 4/5
Vďaka jeho tvaru ho deti vedia 
relatívne ľahko ovládať nohami, 
dokážu regulovať jeho rýchlosť 
aj smer. Odporúčal by som ho pre 
deti staršie ako 3 roky.



počaSie nekompromiSne velí 
nahliadnUť do Svojho šatníka 

a S prichádZajúcimi chladnejšími 
dňami v ňom Spraviť radikálny 

poriadok. čo je teda v aktUálnej 
módnej SeZóne trendy?

módne 
trendy  

jeSeň-Zima 
2012/2013

Stále zostáva v móde mididĺžka šiat a sukní, inšpiráciu hľadajte 

v jesennej kolekcii Jill Sander. Peplum šaty a sukne, ktoré krásne 

zdôraznia ženské krivky využijete i tento rok. Až groteskný dôraz 

na ženské boky sa snažil klásť Mark Jacobs, ultraštíhlý pás a oblé 

boky vytvárajú modely od Stelly McCartney. 

NaDmeRNá veľKOSť 
Čím väčšie tým lepšie, dalo by sa povedať pri pohľade na niektoré 

kolekcie tejto jesene. Ako protiklad k trendu, ktorý oslavuje ženskú 

siluetu, návrhári prišli tento rok s modelmi, ktoré na prvý pohľad 

vyzerajú ako nepadnúce a o niekoľko čísel väčšie. Nadrozmerné 

kabáty a bundy veľmi pripomínajú zvláštnu módu 80-tych rokov 

s ľahko androgýnnym podtónom.

Značka Balenciaga predstavila objemné kabáty a bundy, maxi ka-

báty so širokými ramenami v štýle hrdiniek seriálu Dallas má v po-

nuke značka Celine. Zaujímavé, futuristicky ladené objemné kabáty 

predviedli modelky u značky Chanel, o číslo až dve väčšiu veľkosť 

zvrškov mali aj modelky na prehliadke Chloé.

OvOCie NeSKORéHO leTa
Farebná paleta tejto jesene a zimy je veľmi lákavá a šťavnatá, rov-

nako ako lahodné plody septembrovej úrody. Sýte farby zrelého 

ovocia, ako sú borievky, slivky, maliny, ostružiny či zrelé červené 

hrozno, prežiarili jesenné móla, tak sa nebojte obliecť si modely, 

v ktorých budete doslovana na zahryznutie.

Sliny sa zbiehali hosťom na prehliadke Alberta Ferreti, kde sa mo-

delky prechádzali v sýto borievkových a sladko malinových mode-

loch, Gucci a DKNY lákali na šťavnatú slivkovú a farbu červeného 

hrozna. Sladko lekvárová bola kolekcia značky Chloe, ovocnými 

odtieňmi osviežili svoje kolekcie i Marc Jacobs, Valentino alebo Ro-

berto Cavalli.
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TemNá gOTiKa
Tajomná čierno-čierna nálada úplne ovládla prehliadkové móla, poc-

tu tejto kráľovne farieb vzdali snáď všetci svetoví módni návrhári. 

Čierna ani zďaleka nie je len symbolom smútku a pochmúrnosti, 

dramatická uhľová farba reprezentuje aj čistú eleganciu a maxi-

málnu zvodnosť. Návrhári sa tento rok pohrali s textúrou a kon-

trastom matu a lesku.

Hitom je predovšetkým čipka, taft, koža a priesvitné materiály. 

Značka Givenchy predviedla diabolské spojenie čiernej s červenou 

v upírskom štýle, veľmi démonicky pôsobila aj kolekcia Jean-Paul 

Gaultiera. Klasickej elegancie na čiernom pozadí sa držal Michael 

Kors, športovejšie modely predviedol Helmut Lang.

NOvé BaROKO 
o tajomnom gotickom období nastúpila opulentná doba baroka, 

plná lesku a okázalej ozdobnosti. Túto sezónu barokový štýl bojuje 

s gotikou o popredné priečky medzi módnymi trendmi a na jesen-

né móla tak prišiel nový štýl nazvaný Nové baroko, reprezentovaný 

najmä značkou Dolce&Gabbana.

Od modelov, ktoré kopírujú prezdobené gobelíny, cez lesklý hodváb 

až po hrejivý hebký zamat – inšpirácia barokovým štýlom prýštila 

z prehliadkových mól plnou silou. Na brokátovú nôtu a barokové 

motívy bolo očividne naladené duo Dolce&Gabbana, brokátovú ná-

ladu mal aj Balmain, Stella McCartney či Zac Posen. Pôsobivé zama-

tové modely bolo možné vidieť u Ralph Laurena alebo Gucci. 

ŽeNSKá SilueTa a la 50-Te ROKy
Pôvab a elegancia 50-tych rokov inšpirujú návrhárov prakticky 

každú sezónu, ani tento rok tomu nie je inak. Zvodné ženské línie 

pomáhajú vytvoriť sukne áčkového strihu alebo pás precviknutý 

opaskom. Vyskúšajte opasok nielen cez šaty, ale aj cez sako alebo 

kabát podľa vzoru novej kolekcie značky Burberry či Calvin Klein 

Collection. 



www.erbariotoscano.sk

Línia prípravkov Royal Grape s certi kátom bio ekologických 
vlastností je výsledkom dlhoročnej  lozo e značky Erbario Toscano: 
uspokojiť požiadavky zákazníkov prípravkami vysokej kvality, a 
rovnako dbať na potreby pokožky tela a životné prostredie. 

Efektivita tejto telovej línie je výnimočná vďaka revitalizačným, 
omladzujúcim a exfoliačným vlastnostiam, pričom prípravky 
rešpektujú pH pokožky a zachovávajú jej pružnosť. Blahodarné 
prírodné aktívne zložky zo zrniek hrozna zabezpečujú obnovu 
zložiek v štruktúre epidermy, napr. kolagénu, a reaktivujú bunkovú 
činnosť, výsledkom čoho je vyššia pružnosť pokožky. Línia pôsobí 
ako preventívne omladzujúce ošetrenie, ktoré pri dennom používaní 
zabezpečuje ochranu pred stresom a nežiaducimi vonkajšími vplyvmi. 
Delikátna ovocná vôňa má energiu dodávajúci a revitalizačný efekt, 
ktorým pôsobí nielen na pokožku, ale aj na zmysly. 

Výhodný set Erbario Toscano Lavender
sprchový gél 70 ml, mydlo 30 g, šampón 75 ml, 

krém na ruky 30 ml, parfumovaná sviečka
€ 23,90

b ii t

darček

K nákupu akéhokoľvek prípravku značky 
Erbario Toscano nad € 25 vám venujeme 
krém na ruky s olivovým olejom 30 ml.

Výhodný set Erbario Toscano Olive Oil 
sprchový gél 70 ml, mydlo 30 g, šampón 75 ml, 

krém na ruky 30 ml, parfumovaná sviečka
€ 23,90
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Akcia platí od 1. 12. 2012 až do vypredania zásob.
Akcia platí v INTERSPORT Žilina v OC MIRAGE. Za chyby v tlači neručíme.

NA VIANOČNÉ 
DARČEKY

64,99
€

DÁMSKE 
FUNKČNÉ TRIČKO 

S DLHÝMI RUKÁVMI 
A DÁMSKE DLHÉ SPODKY 

„ODLO EVOLUTION WARM“    

11,99
€

namiesto 14,99
€

TURISTICKÉ PONOŽKY 
„McKINLEY EXTREME“  

KOLOBEŽKA 
„FIREFLY ARROW 125“ 

39,99
€

namiesto 59,99
€

ŠPORTOVÉ HODINKY 
„SIGMA PC 15.11“

54,99
€

HARROWS 
ELECTRO 180 

49,99
€

namiesto 59,99
€

McKINLEY 
NEREZOVÁ 
TERMOSKA 

10,99
€

PRO TOUCH 
BASEBALL SET

29,99
€

namiesto 34,99
€

ENERGETICS 
KETTLEBALL 

34,99
€

34,99
€

namiesto 69,99
€

SKATEBOARD 
„FIREFLY PENNY WISE“

CELÝ DECEMBER BALÍME 
VIANOČNÉ DARČEKY ZADARMO!

V PONUKE AJ V PÁNSKOM PREVEDENÍ

64,99
€

Akcia plati v INTERSPORT Nitra v Galérii MLYNY. Za chyby v tlači neručíme.



So športovcami pre  
športovcov
Tak začal príbeh značky ODLO. Dnes má sídlo vo Švajčiarsku 

a patrí k popredným svetovým výrobcom funkčného textilu 

a doplnkov pre športovcov. Dlhú tradíciu nemá však len samotná 

výroba vysokokvalitného textilu, ale aj úzka spolupráca so špič-

kovými športovcami. Za všetkých spomeňme aspoň kráľa biat-

lonu Ole Einar Bjorndalena (6 zlatých olympijských medailí, 16 

titulov z Majstrovstiev sveta a 96 víťazstiev na Svetovom pohá-

ri), či švajčiarsky mountain bike tím (SCOTT-Swisspower) na čele 

s dvojnásobným víťazom Svetového pohára Nino Schurterom. 

A na vývoji a inováciách produktov Odlo sa podieľajú mnohí ďalší 

bežkári, bežci, lyžiari, snoubordisti, rýchlokorčuliari atď.

materiály  
a technolóGie
Pre dosiahnutie najvyššej funkčnosti používa Odlo veľmi kvalit-

né syntetické vlákna, najčastejšie polyester, polyamid a elastan. 

Vďaka rôznym kombináciám a sofistikovanému spracovaniu 

vlákien a s použitím najnovších technológii výroby, môže Odlo 

ponúknuť oblečenie do každého počasia, na takmer všetky 

športy a pre všetky výkonnostné triedy športovcov, či na voľ-

ný čas. Spodná bielizeň bez švov, s integrovanými časticami 

striebra pre antibakteriálny účinok, alebo stredné vrstvy oble-

čenia s vynikajúcimi termoregulačnými vlastnosťami. A oveľa 

viac – pre mužov, ženy, deti – a navyše s perfektným dizajnom.

S odlom Ste vždy 
o krok popredU
„byť vždy o krok dopredu“ - týmto heslom sa riadil nórsky pod-
nikateľ odd roar lofterod, ktorý v roku 1946 založil rodinný 
podnik na výrobu textilu. keď o rok neskôr vyrobil pre svojho 
syna, vášnivého cyklistu a úspešného rýchlokorčuliara, prvé 
funkčné syntetické oblečenie, okamžite ho chceli mať aj ďalší 
špičkoví športovci. nechceli totiž pri svojich náročných trénin-
goch už viac mrznúť. 

Zdravie a SpoločenSká  
ZodpovednoSť
Každá spodná bielizeň značky Odlo nesie certifikát OEKO-TEX® 

Standard 100. Tento prísny štandard pre textil garantuje nielen 

neprítomnosť zákonom zakázaných látok, ale aj látok, ktoré sú 

dnes podozrivé, ako zdraviu škodlivé, ale ešte nie sú zakázané. 

Táto norma teda prevyšuje príslušné normy platiace v SR aj 

EU. Okrem toho je ODLO členskou značkou nezávislej neziskovej 

organizácie Fair Wear Foundation, ktorá sa snaží o zlepšovanie 

pracovných podmienok v textilnom priemysle. Všetci výrobcovia 

textilu Odlo musia dodržiavať veľmi prísny kódex, ktorý zakazuje 

napr. detskú prácu, diskrimináciu žien, nútenie k práci nadčas, 

garantuje dobré platové podmienky a sociálne istoty zamestnan-

cov, ochranu zdravia a bezpečnosť v práci atď.
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čo nové Prináša seZóna Zima 
2012/2013 do vlasovej úPravy  
a tvorby?
Schwarzkopf Professional pred nedávnom uviedol novú kolekciu 

vlasových trendov ESSENTIAL LOOKS pre sezónu jeseň / zima 2012 

s názvom CATWALK TO SALON 2:2012. Štyri najnovšie trendy Ec-

centric Heritage, 60 's Twist, Oriental Express a Neo Couture vytvo-

ril elitný tím kaderníkov, ktorý sa nechali inšpirovať prehliadkovými 

mólami na týždňoch módy v Londýne, Paríži, Miláne a New Yorku.

dajú sa vlasy PriPraviť  
na dlhodobý Pobyt Pod čiaPkou?
Vlasy treba pred chladom chrániť. Preto by ste v mrazivom počasí 

po nej určite mali siahnuť a odradiť by vás nemal ani fakt, že vám 

poškodí účes. Rovnako to nie je dôvod, aby ste ju mali na hlave ne-

ustále, pretože sa vám budú zbytočne mastiť vlasy. Dbajte na to, 

aby vám čiapka dobre sedela a nebola príliš úzka. Nevhodnou po-

krývkou hlavy si totiž môžete spôsobiť nemalé problémy. Čiapka 

by mala byť súčasťou vašej zimnej výbavy. O tom, že by ste nemali 

chodiť s mokrými, nedostatočne vysušenými vlasmi von na mráz, 

sa asi zmieňovať nemusíme.

ak mi vlasy v Zime viac mastia, 
máme Používať kondicionér?
Mastné vlasy potrebujú menej kondicionéru, než suché vlasy. Ja 

osobne by som odporučil aplikovať kondicionér iba na končeky vla-

sov. Najdôležitejšie pravidlo mastných vlasov znie: Menej je viac!

Zima dá našim vlasom poriadne zabrať. Studený vzduch, sneh, 

mráz a vietor nie sú práve to, čo naše vlasy potrebujú. Nečudo, že 

po dni strávenom v nehostinných podmienkach vyzerajú ako bez 

života. Na kráse a kvalite vlasov v zime uberá aj nosenie čiapok a ka-

pucní. Vlasy sa tak menej vetrajú a vytvára sa na nich viac maziva. 

čoho sa vyvarovať?
Mastné vlasy dráždia pokožku a zanechávajú ju citlivú. Vyhýbajte 

sa zaťažovaniu vlasov horúcou vodou. Tiež sa vyhnite pevným co-

pom, gumičkám alebo čiapkam.

Používajte vlažnú vodu. Horúca voda stimuluje tvorbu mazu.

Salón 
SchwarZkopF  
proFeSSional 
v nitre radí

Nepoužívajte kefu na vlasy. Česanie kefou len rozmiestni maz po celej 

dĺžke vlasov. Hrebeň je ideálnou voľbou.

aké farby budú in túto Zimu? je 
Pravda, že v Zime sa hodia skôr 
tmavšie odtiene?
Zima praje prírodným odtieňom – nemusia byť nevyhnutne tmavé, 

ale každopádne by malo ísť o decentné tóny bez prílišných farebných 

výkrikov, ktoré sa zas hodia na letné a jesenné obdobie. Takisto naj-

svetlejšie blond odtiene vyniknú práve v lete. Vtedy taktiež vyzerajú 

prirodzenejšie než v zimných mesiacoch.

Prináša sPoločnosť schwarZkoPf  
Professional nejaké novinky  
Z oblasti vlasovej koZmetiky?
V súčasnosti je veľkým hitom aj v našom salóne rad produktov BC Oil 

Miracle. Ide o produkty starostlivosti o vlasy s obsahom vzácnych ole-

jov, ktoré udržiavajú vlasy vo výbornej kondícii, dodávajú lesk a krásne 

voňajú. Napriek obsahu olejov vôbec nezaťažujú vlasy a sú vhodné pre 

každého. Môj osobný tip: šampón a sprejový kondicionér z tohto radu.

aké novinky Ponúka salón  
schwarZkoPf Professional  
v nitre Pre túto seZónu?
Predovšetkým je to Wellness Pedikura uz od 10,90, 3D mihalnice, bra-

zilský keratín a predlžovanie vlasov za 4,50 €/ 1prameň (európské vlasy) 

komplet s farbením a ostrihaním.

Na otázky odpovedal pán Ján Mezei zo Salónu Schwarzkopf Professio-

nal v Galérii MLYNY v Nitre.
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