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Vianocne trendy
zimné módne doplnky

ide sa na ples

šťastné a voňavé vianoce

Vianoce sú čas zastavenia, ticha a lásky. Čas, keď
sa hluk, ruch, nepokoj a nervozita menia na príjemné
ticho. Ticho, ktoré ohlási jasný zvuk zvončeka, že práve prišiel Štedrý večer. Len čo zvonček doznieva, možno vstúpiť do izby... A čo tam? Tam je to, na čo čakáme
celý rok.
(školský referát)

Ruskí meteorológovia tvrdia, že počasie nás túto zimu
poriadne potrápi. „Európu by mali zasiahnuť také mrazy,
aké ľudia nezažili posledných sto rokov“.
(noviny Novyje Izvestija)
Stredná a juhovýchodná Európa najviac pocítia dôsledky prípadného zastavenia dodávok ruského plynu cez Ukrajinu.
(agentúra Reuters)
Avšak zima nemení len prírodu. Vkladá sa aj do duší
ľudí, ktorí sú zrazu milší, tolerantnejší, chápavejší...
Naneštastie, celá tá krása trvá tak krátko, a preto si
musíme čo najrýchlejšie užiť sánkovačky i lyžovačky.
(školský referát)

Rozhovor
s Máriou Lechmanovou
Elegantná

08

Ide sa na ples

22

Zimné módne doplnky
Plesové faux pas
Štýlové doplnky

27
28
29

Kolumbia

32

So sedacími vakmi

33

SOS pre suché vlasy

34

k štedrovečernému stolu
Tipy a rady

pre pravú vianočnú atmosféru
Mekka čokolády
si sadne každý

15

Najrozsiahlejší celosezónny skipas, ktorý je možné na Slovensku zakúpiť a je platný od januára až do apríla. Cena
v predpredaji: 350 eur
No aj keď táto biela perina ustúpi, nie je za čím smútiť,
práve naopak, treba sa tešiť, veď čas ligotavej zimičky
príde zas o rok, aby nám poriadne vyštípala naše líčka
a z nosa urobila lesklý cencúlik.
(školský referát)
A tak Vám všetkým radím: tešte sa z Vianoc, stretnite sa
s rodinou aj priateľmi, dobre sa najedzte, napite, užite si
darčeky, choďte na prechádzku so psom a užite si túto
zimičku, kým Vám z nosíka nevyrobí lesklý cencúlik.

Veselú zimu vam vsetkym!
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Vianočné darčeky

pre každého

www.marksandspencer.sk

Dámska móda a dámsky sortiment

Pánska móda a pánsky sortiment

Užite si nákupy
pre celú rodinu
v Marks & Spencer!
Dámska a pánska kozmetika

Detská móda a detský sortiment

Skvelá ponuka potravín

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

Rozhovor s Máriou Lechmanovou

Chlapi

neplačú?

foto: zdroj TV Markiza

Mária Lechmanová (25) od malička
spievala a chodievala po súťažiach,
pretože vždy chcela byť speváčkou
alebo učiteľkou. To oboje sa jej
aj splnilo a v súčasnosti učí spev
študentov herectva na nitrianskom
Súkromnom konzervatóriu.
V Bratislave hrala komickú postavu
Anči v predstavení muzikálu
Čajočky a malú rolu aj v Príbehu
ulice. Účinkuje na doskách divadla
Nová scéna v muzikáli Princ
a Večernica, ale poznáme ju najmä
zo seriálu TV Markíza Chlapi
neplačú, kde stvárňuje sesternicu
hlavnej hrdinky Pauly - Lindu
Polákovú.

V tomto dennom seriáli účinkuje množstvo skvelých slovenských hercov ako D. Jamrich, M. Bahúl,
E. Podzámska, T. Maštalír, A. Bárta a ďalší. Máte sa
popri nakrúcaní čas porozprávať, prípadne tebe
ako začínajúcej herečke už niekto niečo poradil?
Ako funguje v zákulisí takéto natáčanie?
Času na rozprávanie je málo, keďže denne musíme natočiť
25 – 27 obrazov, čo nie je málo. Na každý jeden obraz máme
15 min., čo vychádza na dve skúšky a dve ostré. Keďže som
v seriáli začínajúca herečka, každá jedna rada od mojich hereckých kolegov je nad zlato! Oporou a veľkou pomocou je môj
seriálový otec Vinco - Milan Bahúl, ktorý mi na začiatku veľmi
pomohol. V týchto seriáloch je najdôležitejšie byť čo najprirodzenejší a to sa dosiahne len vtedy, ak svojho hereckého partnera začnete vnímať a počúvať. Milan ma to naučil a ja som ho
začala vnímať ako svojho „otca“. Oporou bol aj Ňusi - Alexander Bárta, ktorý mi pri našom prvom stretnutí hovoril o jeho
začiatkoch a snažil sa ma do tejto rýchlej výroby zasvätiť.
Linda zo seriálu je vždy perfektne oblečená a učesaná, je to pozitívna a sympatická postava.
Do akej miery sa s ňou stotožňuješ? Myslíš si, že
zovňajšok je dôležitý a v skutočnosti platí, že
šaty robia človeka?
Linda je osoba, ktorá si život užíva a aj keď je svojská, nie je
naivná! Má rada život a v mojom živote je to podobné. Som
mladá baba, ktorá je otvorená stále novým možnostiam
a snažím sa svoj život stále niečím novým a zaujímavým naplniť. Je pravda, že sa o seba rada starám a potrpím si na svojom zovňajšku, ale nemyslím si, že len šaty robia človeka, šaty
sú len vonkajší obal.
Si žiačkou Mirky Marčekovej, výbornej lektorky
muzikálového spevu. Nitrania ťa mali možnosť
vidieť v Plese upírov v produkcii UKF, kde zatiaľ
študuješ. Čím okrem spievania ti učaroval muzikál,
veď je to náročná parketa aj na tanec a herectvo,
ktorú nezvládne hocikto?
Áno, som jej žiačkou, Mirka mi v mojom kariérnom raste
pomohla a pomáha dodnes. Ukázala mi, že umenie akéhokoľvek druhu môže pôsobiť pre človeka ako balzam na dušu. Aj
keď pracujem v umeleckej sfére, beriem túto prácu ako relax
a tak trocha aj útek z reality a z tohto sveta! Ples upírov? Pre
mňa zatiaľ najkrajšia inscenácia, v ktorej som mohla účinkovať.
Predstavenie trvalo skoro tri hodiny, ale bolo sa na čo pozerať.
Muzikál mi učaroval hlavne tematikou, ktorá je pre túto dobu
veľkým „boomom“. Taktiež mi nedá nespomenúť klasicko-rockovú hudbu ktorá ma oslovila asi najviac. Toto povolanie je
naozaj ťažká a náročná parketa,

ale pre muzikálového herca nie je nič krajšie, ako počuť z hľadiska neutíchajúci potlesk divákov. Vtedy máte vždy pocit, že
tá drina a námaha za to stála a posunie vás to znova o krok
vpred. A v tejto inscenácii to bolo myslím si splnené do
detailu.
Pochádzaš z východného Slovenska, z okolia
Prešova a v súkromí sa už od sedemnástich rokov
staráš sama o seba. Aké si mala detstvo, máš súrodencov? A v skutočnosti si naozaj „ryšavka“ ako ťa
prezentujú v médiách ?
Patrím k tým šťastlivcom, ktorí detstvo mali naozaj pestré
a pekné. Rodičia ma vždy podporovali a naďalej podporujú.
Vždy ma učili k veciam pristupovať s pokorou a vážiť si to, čo
mám. Najradšej som sa ako malá hrala na učiteľku, a ani som
sa nezdala a som sa ňou stala. Mám staršiu sestru a staršieho
brata, s ktorými sa snažím tráviť každú chvíľku môjho voľného
času. Rodina je pre mňa základ. A ryšavka? Skôr zlatohlávka,
ale už dlhé roky používam ten istý odtieň ryšavej, s ktorou
som sa tak stotožnila, že sa za ryšavku považujem.
V súčasnosti je veľa žien, ktoré zastávajú aj mužské role a naopak muži zostávajú na materských
dovolenkách. Akí sa ti páčia muži, takí „tradiční“ čo
neplačú...?
Páčia sa mi muži s charizmou a s triezvym pohľadom na život.
Mal by byť živočíšny ale aj romantický a hlavne by som sa pri
ňom mala cítiť sama sebou.
Blížia sa Vianoce, máš nakúpené darčeky alebo si
to nechávaš na poslednú chvíľu? Daj prosím ťa tip
čitateľom, čo ťa zaujalo v ponuke Galérie Mlyny?
Keďže toho času nemám veľa a pred Vianocami obzvlášť,
darčeky kupujem stále na poslednú chvíľu. Ale zase musím povedať, že si na nich vždy dám záležať a už dopredu viem, aké
darčeky budem nakupovať. Moje darčeky sú vždy originálne
a preto v mojom orientačnom pláne nakupovania darčekov
nesmú chýbať Mlyny, kde najradšej navštevujem obchod Albi.
Teší ma, že sa v Galérii Mlyny organizujú pestré podujatia,
kde je pre návštevníkov vždy pripravený bohatý a zaujímavý
program. Naše súkromné konzervatórium pravidelne prispieva
k programu a aj tento mesiac vám naši, ale aj moji študenti
spríjemnia adventné chvíle v obchodnom dome a predvedú
malý kúsok z ich štúdia na konzervatóriu. Zaspievajú vám
vianočné ale aj muzikálové skladby, ktoré verím, že potešia
a pohladia vaše srdcia a myseľ.
A.S.
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New
York,
New
York!
www.gant.com | www.facebook.com/GANT.CzSk

Boli ste už v New Yorku? Ak patríte medzi tých šťastlivcov, ktorým sa to podarilo, tak vám určite zdvihneme náladu.
Ak ste sa tam ešte nestihli pozrieť a túžite po tom, tak zbystrite. V kolekcii GANT jeseň/zima 2013 vám prinášame kúsok
tejto módnej metropole. Fascinujúci New York je tak inšpiratívny, že sme sa rozhodli zasvätiť mu celú časť kolekcie.
Nechajte sa aj vy uniesť atmosférou mesta, ktoré je štýlové a rovnako ako značka GANT má svoj jedinečný charakter.
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New York

je neuveriteľne inšpirujúcim
mestom vo všetkých ročných
obdobiach

Či už ste toto skvostné mesto navštívili, alebo sa na jeho návštevu ešte len chystáte, nechajte sa hýčkať kvalitnými materiálmi
a štýlovými strihmi novej kolekcie GANT. Zababušte sa do prenikavých farieb a oživte tak váš klasický outfit.
Celú zimu vás bude hriať váš módny kúsok inšpirovaný životom pravých Newyorčanov.

Predajňu GANT nájdete v Galérii MLYNY na 1. poschodí.
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Zima je tu. Pohodlne aj štýlovo.
Obujte sa s nami do najchladnejšieho počasia, vyberte si štýlové čižmy na každý deň
alebo zažiarte na VEČIERKU s priateľmi.
Vybrali sme pre vás topánky, v ktorých sa budete cítiť a vyzerať skvele. Snehule proti mrazivému chladu,
elegantné čižmy na každú príležitosť a ligotavé lodičky na spoločenský večierok. Stačí si vybrať.
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Predajňu HUMANIC nájdete v Galérii MLYNY na prízemí.

Teplo v mraze
Každý rok nám zima odkryje na niekoľko týždňov svoju pravú mrazivú tvár. Vieme, aké je dôležité,
aby naše nohy boli aj napriek nehostinnému počasiu v teple. Dokonca každé domáce liečenie prechladnutia
sa začína typickou vetou „ticho, kľud a nohy v teple“.
Aby ste sa chorobe v zime úspešne vyhli, stavte okrem správnej životosprávy aj na vhodnú obuv.
Hrubšia podrážka prospeje, pokiaľ sa vonku chystáte byť o niečo dlhšie ako zvyčajne. Hladká podrážka postačí, keď je na
chodníku sneh. Keď vás však ráno na chodníku prekvapí neposypaný ľad, obujte si radšej topánky s členitou podrážkou.
Vnútro topánky, zateplené kožušinkou alebo filcom, vám poskytne komfort v mrazivých dňoch. Spomeniete si, ako ste
naposledy vymrzli na autobusovej zastávke alebo vianočných trhoch? Brrr. Tento rok stavte na pohodlie. Štýlovosť je pre nás
samozrejmosťou aj v poriadnej zime.

Vysoká elegancia
Elegantný a prísny vzhľad vysokých kožených čižiem ide ruka v ruke so zimným obdobím.
Čierne z hladkej kože alebo zemité hnedé z brúsenej kože skvelo ladia so zimným kabátom a vhodnou kabelkou.
V závislosti od strihu čižiem hravo skombinujete športový aj elegantný outfit.
Čižmy v jazdeckom štýle, ako aj overknee čižmy, sú stále horúcim hitom.

V lesku večierkov
Zimné obdobie ide tradične ruka v ruke s ligotavými večierkami a plesmi.
Dámy v nádherných róbach a štýlových šatách pútajú pozornosť svojho okolia.
Jagavé topánky z dielne HUMANIC nie sú aktuálne iba v období plesov. Odvážne dámy ich hravo skombinujú s džínsami,
alebo ležérnym outfitom. Aj bežné posedenie pri káve sa tak môže stať oslavou. Oslavou ženskosti a lesku.
Do kovového ligotu sme totiž odeli nielen elegantné lodičky, ale aj čižmy a mokasíny.
Extravagantný outfit vhodne doplní trblietavá kabelka.
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Športová

elegancia

k štedrovečernému stolu
Od nepamäti má Štedrý deň čarovnú moc a magickú silu, kedy
okolo nás zavládne pokoj, porozumenie a šťastie sa usadí
v rodinnom kruhu. Darčeky vyčarujú úsmev a dokonalá
príprava krásneho večera v kuchyni, či pri stromčeku nás
stojí kopec námahy.
Šaty
Keď je všetko pripravené, pripravme i seba.
Iste súhlasíte, že Štedrý večer je ten pravý
čas, aby sme po celodennom zhone okolo
sporáka vyzerali večer očarujúco. Správny
outfit k vianočnému stolu nie je také
jednoduché vybrať. Okrem toho, že musí
byť elegantný a originálny, musí byť taktiež
praktický.
Pri výbere vášho outfitu myslíte na fakt,
že ste súčasťou špeciálnej príležitosti
– sviatočnej. Vianoce si zaslúžia niečo
originálne, čo možno nájdete aj vo svojej
skrini. Niekedy aj zabudneme, že sa
v šatníku skrýva originálny kúsok, ktorý
ste na sebe ešte nemali, lebo nikdy nebola
vhodná príležitosť. Štedrovečerný stôl
takýto outfit vrelo privíta.
Vianoce považujeme za tradičný sviatok,
kedy sa stretávame so všetkými blízkymi.
Tak ako chceme vyzerať dobre, nemusíme
vyzerať výstredne. Konzervatívnosťou
v oblečení nič nepokazíte. Máte viacero
možností: šaty, nohavice, sukňa, elegantný
top doplnený o bolerko alebo zavinovací
svetrík s originálnou brošňou. Dôležité je,
aby z vášho odevu vyžarovala slávnostná
atmosféra. Kedy máte možnosť večerať
v domácom prostredí krásne upravená?

Jednoduché šaty alebo koktejlky
pokojne vytiahnite, ak sa večera koná
doma a nie je nutné nikam chodiť.
V poslednej dobe sú hitom pletené
alebo úpletové šaty, ktoré sú elegantné
a hrejivé. Príliš jednoduché šaty oživíte
doplnkami: decentne vzorované
pančuchy, šperky alebo aspoň vkusná
bižutéria, bolerká, šál alebo vyšívané
koberčeky cez ramená. Pletené šaty
poslúžia na jednotku, ak sa hneď
po večeri chystáte k známym.

Nohavice

Elegantné nohavice jednoducho
doplníte výrazným topom, na ktorý
sa budú sústrediť všetky oči. Top
by mal byť trblietavý, keďže všetko
okolo sa trbliece – trbliecte sa aj
vy. Máte v skrini top iba na leto?
Nebojte sa vrstvenia. Pod top zvoľte
jednoduché tričko s dlhými rukávmi.
Každý top dokonale sedí na telovom
body. Nebudete mať problém
s ustavičným upravovaním spodnej
vrstvy a zabránite tak zbytočnému
kazeniu celkového dojmu. To, či zvolíte
predĺžený top alebo top siahajúci
do pásu, záleží len od vášho pocitu
a vkusu.
Moderný strih nohavíc nepotrebuje
výrazný top (napr. elegantné nohavice
s mašľou).

Neznášate formálne oblečenie?
Neznášate šaty? Neznášate tzv.
„tesilky“ ožehlené na puky? Ste
typ, ktorý nemá vyhranený štýl
v obliekaní, nepodlieha módnemu
diktátu, ani konvenciám? Máte rady
nenápadné, ale pekné oblečenie,
zvýraznené doplnkami? Dobre sa
cítite v tričkách, bundách a sakách
či bluzónoch športového strihu?
Páčia sa vám kvalitné materiály
a preto sa riadite heslom: radšej
menej vecí, ale poriadnych? Zahaľte
sa do športovej elegancie i v tento
sviatočný deň a ostaňte samy sebou.
Chuť experimentovať a skúšať nesmie
v tomto prípade chýbať.
Biela blúzka s rifľami pôsobí rovnako šik
a moderne ako riasená sukňa.

Komfort

je prvoradý

Ak ste menej formálna, siahnite
po veselých svetroch s vianočnými
motívmi, ktoré uvoľnia atmosféru.
Musíte sa cítiť hlavne pohodlne.
Ideálnou kombináciou je oblečenie,
v ktorom vždy ostanete trendy. Zimná
sezóna inklinuje k rolákom netradičných
kombinácií farieb a vzorov. Myslite vždy
na to, aby vám nebolo príliš teplo alebo
zima. Komfort je totiž to, na čo musíte
myslieť, keď budete stáť pred skriňou.

Topánk y

Topánky dopĺňajú outfit. Doma
nezabúdajte na túto dôležitú časť
vášho celkového výzoru, pretože
papuče sa k štedrovečernému
stolu naozaj nehodia. Ak sa vám
naozaj nechce sedieť v topánkach
pri kapustnici, skúste si zaobstarať
špeciálne štýlové papučky určené len
na túto príležitosť. Zvoľte univerzálnu
farbu a dizajnové prevedenie
a vianočné papučky sa môžu stať
tradičným doplnkom vášho Štedrého
dňa. Ak ste zvolili šaty, tak si dajte
lodičky na večeru a pri krbe už nič
nebráni tomu, aby ste ich vyzuli
a vyložili si nohy na stoličku.
Dobrá rada na záver: upravte si
manikúru večer pred sviatočným
večerom. Taktiež je ideálne, ak si
prichystáte deň vopred i sviatočný
odev.
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Predajňu NEW YORKER nájdete v Galérii MLYNY na prízemí a 1. poschodí.
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korzet 19.95 € | pančuchy 6.95 € | náramok 5.95 €

tričko 9.95 € |
sako 49.95 €
jeansy 39.95 €
| náramok 4.95
€

pulóver
24.95
€
vesta
29.95
€
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Kolekcia jeseň/zima

(Modern Hobo)

je charakteristická štýlom ulice
a moderného cestovania po svete.
Modern Hobo - Moderný tulák
Kolekcia „moderný tulák“ je inšpirovaná starým anglickým
poľovníckym štýlom. Kombinuje funkčný a jednoduchý štýl
starých remeselníkov a pracovníkov na začiatku 19. storočia
s modernými prvkami.
Textílie vyrobené z technického nylonu, dažďu a vetru odolné,
v kombinácii s tradičnou ušľachtilou bavlnenou tkaninou, tvorí
základ kolekcie.
Moderný hobo štýl je zmesou dedičstva tradičného oblečenia
s odkazom úžitkového oblečenia. Je spojený s paletou teplých
prírodných farieb béžovej, olivovej a horčicovej, doplnenej
o modrú riflovinu.
K tomuto konceptu neodmysliteľne patria tenisky Converse!

Predajňu DEVERGO a SCOTCH&SODA nájdete v Galérii MLYNY na 2. poschodí.
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doplnky
6,95 EUR

9,95 EUR

14,95 EUR

29,95 EUR

muzi
9,95 EUR

19,95 EUR

19,95 EUR
49,95 EUR
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Predajňu H&M nájdete v Galérii MLYNY na prízemí a 1. poschodí.
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Po roku je tu späť! Plesová sezóna. Najobľúbenejšia
časť roka mnohých zábavychtivých dám a pánov.
A preto, poďme plesať aj my!
Obdobie plesov, bálov a zábav sa každoročne začína prvou
januárovou sobotou po Troch kráľoch a končí Popolcovou stredou
(teda pre tento rok je hraničným dátumom 17. február). Plesy sú
na Slovensku s každou ďalšou sezónou obľúbenejšie a dámy, ale ani
páni, sa nechcú dať zahanbiť vo výbere svojich večerných rób. Aké
sú trendy pre nasledujúcu sezónu? Ako sa vyhnúť možným faux
pas a prehreškom voči plesovej etikete? Poradíme vám.

Pre partnera
Páni to majú, samozrejme, o čosi jednoduchšie. Ich oblečenie sa
prispôsobuje trendom iba minimálne, ale tvrdo podlieha plesovej
etikete. Platí jedna zásada: páni musia byť v tmavom.
Zabudnite na veselé farebné obleky, dokonca aj na výrazné
vzory. Pri významných plesoch sa nezaobídete bez fraku s bielym
motýlikom (lebo čierny nosia čašníci), alebo slávnostnejšieho
smokingu s čiernym motýlikom a bielou košeľou.
Na bežné bály či zábavy vám postačí oblek v tmavých farbách
doplnený kvalitnou viazankou a košeľou svetlých farieb. Dnes sa
muži snažia viac zladiť s partnerkou a vyberajú si farebné viazanky
či vesty. V tomto prípade ide viac o otázku vkusu a o honosnosti
akcie, na ktorú sa chystáte.
Pánske oblečenie sa dopĺňa čiernymi lakovanými topánkami,
prípustné sú aj čierne topánky z hladkej kože. Najmä frak páni
dopĺňajú podľa starých pravidiel bielymi rukavičkami, cylindrom či
bielou šálou.

Za koľko
Pre plesových
maniakov sa oplatí kúpiť
frak či smoking a pre každú
príležitosť len zvoliť vhodné
doplnky. Kúpenie hotového smokingu
či fraku vás vyjde od 300 € vyššie.
Obyčajný čierny oblek však zakúpite už od 20 €, za tie kvalitnejšie
počítajte okolo 200 €. Aj páni však čoraz častejšie siahajú
po možnosti zapožičania si plesovej róby. Počítajte s investíciou
od 40 € za čierny oblek a od 100 € za komplet smoking. No keď
sa dobre porozhliadnete, určite nájdete aj lacnejšie varianty
požičovní.

Pre vás
Tak dámy, „vystrojiť“ sa na ples je vysokou školou obliekania. Lebo
etiketa je neúprosná, rovnako aj každoročne sa meniace trendy. Na
významné plesy si zaobstarajte tzv. veľkú toaletu, čiže šaty s dlhou
sukňou až po zem(!).
Na menších „zábavách“ si vystačíte aj s kratšou, majte však na
pamäti, že na takúto príležitosť sa nikdy nehodia šaty nad kolená!
Nezabudnite tiež investovať do kvalitnejších látok, aby šaty vyzerali
luxusne. Ešte pred ich kúpou nezabúdajte, že v šatách budete
musieť vydržať dlhé hodiny tancovať, a tak si ich dajte šiť na mieru,
alebo si ich veľmi dôkladne v obchode či požičovni vyskúšajte.
Počas tohtoročnej sezóny sa nosia tradičné korzetové šaty, šaty
s výstrihom a jednoduchých rovných strihov, ale aj veľmi moderné
„krinolínové“ s rozšírenou dolnou časťou a volánikmi.
Z farieb letí tradičná čierna a biela, a ich kombinácia, ale nič
nepokazíte ani módnou fialovou, tyrkysovou či tmavozelenou. Nosí
sa metalický odtieň, či už v klasickej zlatej a striebornej, ale trendy
je aj kovový odtieň maslovej či vínovej farby.

Doplnky
Pri doplnkoch sa dostávame k zásadnej otázke, ktorú si už
určite položili mnohé z vás. Šperky či bižutéria? Odpoveď
znie: aj, aj. Vyberajte si však len jeden typ doplnkov, ak máte
výrazné šaty, doplnky voľte nenápadnejšie a naopak. Bižutéria
však nesmie vyzerať lacno. Pri kabelkách platí, menej je viac.
Aj keď súčasné trendy priam oslavujú veľké kabelky, na ples si
zoberte tú najmenšiu, ktorá ladí nielen s topánkami, ale aj šatami.
Nezabúdajte, kabelka vám na plese slúži na parfum, textilnú
vreckovku a nevyhnuté šminky (prípadne mobil), na nič viac!
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Šťastné
a voňavé Vianoce
Tipy na vianočné darčeky
GOSH
Tajomstvo dlhých rias
Growth Serum – Sérum pre dlhšie riasy
Growth Mascara – Maskara
pre dlhšie riasy

Cena: €16,-

LANVIN
Jeanne Couture
Parfumovaná voda 50 ml
+ telové mlieko 100 ml

Cena: €48,ZIPPO
Feelzone for Him
Toaletná voda 75 ml + dezodorant
v spreji 150 ml

Cena: €42,-

MARINA DE BOURBON
Golden Dynastie
Parfumovaná voda 50 ml + telové mlieko
150 ml

Cena: €58,ZIPPO
Feelzone for Her
Toaletná voda 75 ml + telové mlieko
200 ml

Cena: €42,-

fenjal
cestovný balíček
mydlo 100 g + sprchový gél 30 ml
+ roll-on dezodorant 50 ml

Cena: €7,80
24

SALVATORE FERRAGAMO
Signorina
Parfumovaná voda 50 ml + sprchový gél 50 ml
+ telové mlieko 50 ml

Cena: €68,-

SALVATORE FERRAGAMO
Signorina
Parfumovaná voda 30 ml + miniatúrka
5 ml + roll-on s vôňou 7 ml

Cena: €57,-

TRUSSARDI
Delicate Rose
Toaletná voda 50 ml + telové mlieko 100 ml

Cena: €63,Trussardi
Donna
Parfumovaná voda 30 ml + sprchový gél
30 ml + telové mlieko 30 ml

Cena: €49,-

COLLISTAR
pre pleť a líčenie
Lícenka Maxi Blusher + Lak na nechty 6 ml + minibalenie
maskary Shock + cestovné balenie krému a séra 15 ml

Cena: €33,-

Collistar
maskara
Maskara shock + ceruzka na oči
Design eye pencil

Cena: €24,10
Predajňu FANN nájdete v Galérii MLYNY na prízemí.
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Wrangler
denim Spa

len preVas

Pre našich stálych ale aj
nových zákazníkov sme
pripravili zimnÉ kolekcie
zimných búnd značky S.Oliver,
Wrangler, Lee, Gin Tonic,
Lerros a denimov.
Dámsky rad značky Wrangler denim Spa je zázračný
vďaka skvelo sediacim jeansom, ktoré sú výnimočné
svojím benefitom. Džiny sú napustené kozmetickými prípravkami a budú tak rozmaznávať vaše
nohy v priebehu nosenia.

OLIVE EXTRAKT: táto úprava využíva
skvalen, extrakt z plodu olivy. Zvlhčuje pokožku nôh unikátnym spôsobom v priebehu
nosenia. Táto výhoda povrchovej úpravy denimu je podporená ženskou kvetinovou vôňou.
Vydrži 6-8 praní.
SMOOTH LEGS: tieto džiny sú upravené unikátnym zvlhčujúcim komplexom Skintex, ktorý zmierňuje prejavy celulitídy. Skintex je zmes látok, zahrňujúcich
výťažok z chalúh, kofeínu a retinolu, zabalený v mikro kapsulách
hlboko vo vnútri vašich džínov. Tieto kapsule sa pri trení nosením rozlomia
a uvoľnia ich božský obsah priamo na pokožku. Účinok vydrží 4-6 praní.

ALOE VERA: prírodné látky z aloe vera zvlhčujú pokožku nôh v priebehu nosenia vašich džínov. Obohatili sme denim o výťažok z tejto rastliny,
známej pre jej upokojujúci a spevňujúci účinok. Vydrži 6-8 praní.
KOLEKTÍV PREDAJNE GIN TONIC VÁM PRAJE PRÍJEMNÉ
PREŽITIE VIANOČNÝCH SVIATKOV V KRUHU VAŠICH RODÍN.
Predajňu GIN TONIC nájdete v Galérii MLYNY na 1. poschodí.
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Zimné módne

doplnky

Módne doplnky sú neoddeliteľnou súčasťou každého
oblečenia a módneho outfitu u žien i u mužov.
Dotvárajú celkový vzhľad, ktorý potom pôsobí
štýlovo a nesmierne trendy.
Už v minulosti módni dizajnéri vymýšľali veľa druhov
módnych doplnkov. V tej dobe išlo hlavne o dámske kabelky, klobúky a dámske šperky či bižutériu.
Dnes je doba síce v popredí a siaha po ďalších nových
vychytávkach pre módne doplnky, ale musíme povedať,
že sa neustále viaže na minulý čas. Tzv. vintage štýl,
ktorý predstavuje minulosť spojenú s prítomnosťou
dominuje aj v módnych doplnkoch. Kamkoľvek sa pozriete, máte možnosť vidieť dámy s maxi taškami, ktoré

hviezdia už dlhšiu dobu, taktiež neprehliadnete množstvo exkluzívnych módnych náramkov na rukách,
ktoré sú top novinkou tejto sezóny, alebo mohutné náušnice či prstene. Medzi štýlové módne doplnky patria
samozrejme aj naše dámske peňaženky, ktoré majú rôzne tvary, dĺžky, materiály alebo zapínanie. Veľmi populárne sú ,,mini“ peňaženky, ktoré slúžia hlavne na mince.
Nechajte sa pohltiť minulosťou, ktorá je zárukou trendy
módneho vzhľadu a vyžarovania vašej osobnosti.
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Už žiadne plesové

Aj tento rok odštartovala sezóna, ktorá je špeciálne obľúbená medzi dámami.
Na plesoch totiž rady prevetráme naše šatníky a hlavne pretancujeme celú noc.
Ani najkrajšia róba však nezakryje nevhodné správanie. Tieto udalosti si totiž
vyžadujú špeciálnu etiketu, podľa ktorej by ste sa mali riadiť. I preto sme pre
vás pripravili krátky návod, ako prejsť týmto obdobím so všetkou noblesou.

Módna polícia

Všetky plesy sa zaraďujú medzi vážené príležitosti, pri ktorých sú nevyhnutné dlhé a veľké večerné toalety. Absolútne neprípustné sú krátke koktailové šaty s odhalenými kolenami. Je príjemné, ak sa budete prezentovať modelom z najnovšej sezóny. Zvolené šperky by nemali pôsobiť lacno, ale
ani to s nimi nepreháňajte. V oblasti obuvi etiketa prijala mierny ústupok. Povolené sú už aj sandále, dbajte však na ich zladenie s farbou šiat. Rovnako
skombinovaná by mala byť kabelka, ktorá by mala byť menších tvarov a ukryť si do nej môžete len parfum, textilnú vreckovku a nevyhnutnú kozmetiku. Vlasy by mali byť vyčesané dohora, nie voľne rozpustené. Môžu byť ozdobené jemným šperkom a hlavu nemôže pokrývať klobúk.

Začíname už pri príchode

Už váš príchod bude podrobený ostrému dohľadu. Zabudnite preto na všetky škriepky, ktoré by náhodou vznikli medzi vami a z auta vystupujte s čistou hlavou a dobrou náladou. Muž musí partnerke podržať dvere taxíka a galantne jej potom ponúkne rameno. Privedie ju až
do vstupnej haly (samozrejme ju vždy vedie po svojej pravici), kde sa postará o všetky náležitosti ako predloženie vstupeniek, odovzdanie
kabátov v šatni a odvedenie partnerky do hlavnej miestnosti. Žena by sa mala ešte na chvíľku obzrieť v zrkadle, či je jej vzhľad v poriadku.

Aj predstavovaniu velí muž

Bolo by nezdvorilé prísť k stolu bez predstavenia sa. Svoje celé meno povie najprv váš partner, ak ste manželia, spoločnosti už vaše priezvisko
nehovorí. Teraz prechádza úloha na vás. Podáte si ruky postupne so ženami a nakoniec s pánmi, až potom sa týmto spôsobom zvíta váš muž.
Upravujete sa výsostne na toaletách a keď odchádzate od stola, postaví sa len váš spoločník. Počas celého večera sa snažte viesť zdvorilú konverzáciu. Vyhýbajte sa citlivým politickým, rasovým alebo náboženským témam, aby nevznikol zbytočný konflikt, ktorý by pokazil celú atmosféru.

Príbory z kraja

Nočnou morou býva predovšetkým stolovanie. Ak sa počas večera podáva menu, sadáte si k stolu s niekoľkými príbormi. Ničoho sa však
nemusíte obávať. Do rúk chytajte postupne ku každému chodu vždy ten set, ktorý je najďalej od taniera. Hore nad ním sa nachádza potom
už len dezertná lyžička alebo vidlička a kávová lyžička. Keď neviete, pre ktorý pohár siahnuť, vedzte, že tie vaše sa nachádzajú po vašej pravej
ruke. Ak by ste naozaj nevedeli ako začať, sledujte ostatných spoločníkov pri stole. Jedlo môžete konzumovať až vtedy, keď ho majú naservírované všetci pri stole. Prvá začína najstaršia dáma, ktorá dá akoby signál k začiatku. Vkladajte do úst a jedzte malé sústa, pokiaľ zajedáte
pečivom, vždy si z neho odtrhnite drobný kúsok a tak vložte do úst (správna dáma v spoločnosti nikdy, napríklad do rožku, nezahryzne!). Čo
azda nikomu netreba pripomínať je, že sa nehovorí s plnými ústami. Zdvorilostná konverzácia je počas večere samozrejme prípustná, ba etika
ju priam prikazuje. Pokiaľ večera prebieha formou rautu, nenakladajte si preplnené taniere a špinavý riad neukladajte medzi misy s jedlom,
ale položte na špeciálny stolík. Žena si nemôže alkohol dolievať sama a pohár by nemala mať nikdy prázdny, ak však ďalší nápoj neodmietne.

Tanečná sála nie je len vaša

Čo sa tanca týka, aj tu musíte dodržiavať niekoľko pravidiel. Vy ako dáma by ste nemali o tanec žiadať. Pozorný muž by sa mal postarať o to,
aby ste sa počas večera nenudili. Dbajte o to, že tu sa nenachádzate na diskotéke, kde môžete do hocikoho vrážať. Myslite na tanečný priestor
ostatných párov a tancujte decentne. Po tanci by vám mal partner poďakovať a odviesť vás k stolu. Muž, s ktorým ste na ples prišli, je povinný
nenechať vás osamotenú a tiež je slušné odísť v rovnakom zložení, ako ste na ples zavítali.

Pripravte sa skôr, než bude neskoro 

Celkovo sa väčšina starostí ohľadom etikety prenáša na mužov. Tí, ak chcú požiadať o tanec inú ženu, najprv musia poprosiť o povolenie vás,
potom partnera, ak žena neprišla sama a následne ju samotnú. Ak sa chystáte prvýkrát na podobnú akciu, preberte si všetky pravidlá dopredu doma, aby ste predišli prípadným faux pas.
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Ozdobte vianočný stromček alebo
potešte blízkych štýlovým vianočným
darčekom z predajní Arthome.
Trendom týchto Vianoc sú tradičné farby ozdôb ako je zlatá, krémová,
strieborná alebo šampaň, i pôvodné prírodné farby. Prírodný
dekor poukazuje na zmysel pre štýl a obľúbený je vo Francúzsku
i v Škandinávii. Novinkou tejto sezóny sú netradičné ozdoby, ako
napríklad zväčšené napodobneniny bižutérie, ktoré si už môžete
zakúpiť v predajni Arthome na 2. poschodí v Galérii MLYNY v Nitre.

Štýlové a užitočné bytové doplnky sú ideálnym darčekom pre vašich
blízkych. V predajniach nájdete výber kvalitných produktov, ktoré
pomôžu vytvoriť jedinečnú atmosféru. Doprajte sebe aj vašimi
blízkym možnosť obdivovať kvalitnú remeselnú prácu,
romantické tvary, línie a farby štýlového nábytku i bytových
doplnkov z predajní Arthome.
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Správna
lyžiarska obuv
a jej individuálne prispôsobenie
Náročný, športový, ale aj rekreačný, pohodový lyžiar očakáva od svojej lyžiarskej obuvi
pomerne veľa: efektívny prenos síl, bezpečnosť, pohodlie, teplo, skvelý dizajn a pod.
Vybrať si lyžiarku, ktorá bude perfektne sedieť a správať sa
podľa lyžiarových predstáv nie je ale vôbec ľahké. Východiskom
je výber vhodného modelu s pomocou odborného personálu
v predajni a dôsledné skúšanie správnej veľkosti, šírky, tvaru
a pod. To však často nestačí. Ideálnym riešením je individuálne
prispôsobenie lyžiarok pomocou najnovších technológii.

1. krok: výber správnej tvrdosti
a typu lyžiarok
Lyžiarka prenáša pohyb a silu lyžiara na lyžu a jej hrany.
Čím presnejší a efektívnejší je prenos tohto pohybu, o to lepšia
je kontrola lyží. Lyže sú dnes viac vyvážené, mäkšie po celej
dĺžke a dokážu výborne rozložiť sily. To výrobcom lyžiarskej
obuvi umožňuje vyrábať lyžiarky, ktoré sú mäkšie, prirodzene
flexibilné, výkonné a zároveň pohodlné.
Tvrdosť lyžiarky udáva väčšina výrobcov v tzv. flex indexe – od
40 pre juniorské lyžiarky až 130 a viac pre závodné lyžovanie.
Okrem spôsobu jazdy, lyžiarskych schopností, a pod. treba
zohľadniť aj fyziologické danosti lyžiara (vek, pohlavie, váha,
výška).

Pocitová	Mäkké, 	Stredne
tvrdosť
flexibilné
tvrdé
Typ lyžiarky
Flex hodnota

Tvrdé, ťažko
ohybné

	High
Comfort Performance
			
Performance
50 - 80

80 - 100

Lyžiarske
schopnosti

Začiatočník
mierne pokročilý

Štýl jazdy

Opatrný Priemerný

Rýchlosť

Pomalá
		

Terén

Zjazdovka /
Ski park
		

100 - 130

Mierne pokročilý
- pokročilý

Stredne
rýchla

Race

Smelý

140+
Pokročilý
- expert

Agresívny Extrémny

Veľmi rýchla

Pretekárska

Zjazdovka / All
Zjazdovka /
Mountain / Ski park
Mimo zjazdovky
/ Mimo zjazdovky

Predajňu INTERSPORT nájdete v Galérii MLYNY na prízemí.

2. krok: prispôsobenie vnútornej
topánky lyžiarky
Kľúčom k pôžitku a pohodliu na lyžovačke je vnútorná topánka
lyžiarky. Jazda na lyžiach môže predstavovať 3x väčšie zaťaženie
pohybového aparátu, ako je telesná hmotnosť lyžiara. Vnútorná
topánka má za úlohu „ustlať“ chodidlu, zabezpečiť teplo a izoláciu
a ochrániť chodidlo a nohu pred otlakmi.
CUSTOM FIT systém predstavuje významný technologický prvok
vo vývoji lyžiarskej obuvi. CUSTOM FIT modely majú anatomicky
tvarované penové dielce, ktoré sú primárnymi komponentmi
prispôsobenia sa topánky. Vnútorná topánka sa dokáže
kedykoľvek individuálne prispôsobiť. Lyžiarku s CUSTOM FIT
treba len na 10 až 15 minúť zahriať (na to určeným výhrevným
prístrojom), to je všetko. Potom sa lyžiarka obuje a hneď je
pripravená na použitie.

3. krok: individuálne prispôsobenie
skeletu lyžiarky
Každý výrobca lyžiarskej obuvi má svoj vlastný koncept foriem
(kopýt, angl. Last), ktoré sa podľa cieľových skupín zaraďujú
do niekoľkých kategórií. Špičkové materiály a technológie
niektorých výrobcov však umožňujú tvarovanie a individuálne
prispôsobenie nielen už spomínanej vnútornej topánky lyžiarky,
ale aj jej tvrdého vonkajšieho skeletu. Napr. modely Custom Shell
značky Salomon sú určené na nahrievanie v špeciálnych peciach.
Po obutí, zapnutí a vychladnutí priamo na svojich nohách získa
zákazník lyžiarky doslova uliate na jeho nohy. Ak potrebuje napr.
tvrdú lyžiarku typu High Performance, ale jeho chodidlá sú príliš
široké pre 100 mm kopyto, takouto profesionálnou „procedúrou“
sa dá lyžiarky „roztiahnuť“ až o niekoľko milimetrov.

Tvarovanie
Salomon Lyžiarok
Tretia generácia technológie
CUSTOM SHELL.
Perfektné prispôsobenie sa tvaru
chodidla pre maximálny komfort.
Maximalizovaná tvarovacia plocha
•	Kompletné tvarové prispôsobenie
bez tlakových bodov
•	Zvýšený dynamický komfort/ FIT
• Unikátny spôsob: STEP IN a STEP OUT
•	Zaužívaný proces tvarovania CUSTOM SHELL
• Rozšírená tvarovacia plocha CUSTOM SHELL
na komíne lyžiarky (úprava do 11 mm)

Salomon XPRO 110 – pánska lyžiarka
all-mountain lyžiarka určená pre pokročilých lyžiarov.
Technológia Twin Frame pomáha ľahšie zvládať aj
široké lyže. Je pohodlná vďaka podšívke, ktorá môže byť
tepelne tvarovateľná na 60 % a tvarovateľnému skeletu,
ktorý umožňuje prispôsobiť topánku od 100 do 106 mm.

99€

399,

10 min.
nahrievanie

4 min.
tvarovanie

6 min.
chladenie

Kolumbia

Mekka

čokolády
Karol Stýblo (30) je mladý čokoholik z Nitry. Každý slovenský čokoládový gurmán pozná
jeho značku LYRA. Na Slovensko priniesol kvalitné pralinky z Belgicka.
Začínal s predajom praliniek v malom obchode Leonidas v Nitre,
a neskôr aj v Bratislave. Dnes patrí medzi špičku slovenských
výrobcov tej najkvalitnejšej čokolády. Značka LYRA je kráľovná
medzi čokoládAmi. Nedávno sa zúčastnil cesty do Kolumbie, mekky čokolády.
O ceste do Kolumbie sa zhováral s Karolom Stýblom Ľuboš Trubíni.
Prečo sa stala cieľom Vašej cesty práve Kolumbia?
Pred dvomi rokmi sme hľadali dodávateľa surovín pre našu výrobu.
Hlavnou podmienkou bolo, aby suroviny boli práve z Kolumbie,
nakoľko kakao a čokoláda z tejto oblasti sa považujú za najkvalitnejšie
a najaromatickejšie. A tak sme prišli do kontaktu s našim dodávateľom
Casa LUKER z Kolumbie. Aby sme pochopili všetky tajomstvá nielen
výroby, ale od samého počiatku, prijali sme pozvanie Casa LUKER na ich
kakaové plantáže.
Sú ich plantáže v niečom výnimočné?
Casa LUKER má vybudované vývojové centrum Granja LUKER s 50-ročnou históriou. Práve v tomto centre bol vyvinutý systém pestovania
kakaovníkov spolu s banánovníkmi a stromami na drevo. Zároveň ako
prví začali kakaovníky štepiť. Tento systém pomáha farmárom získať
väčší profit z plantáží. Banánovníky začínajú rodiť už v prvom roku
a zároveň vytvárajú tieň pre mladé kakaovníky, aby mohli rásť a vyvíjať
sa. Kakaovník, ak je zaštepený, začína rodiť po troch rokoch. Toto
centrum je otvorené všetkým farmárom a sú tu k dispozícií profesionáli,
aby im pomohli z ich plantáží získať čo najväčšiu úrodu a najvyššiu kvalitu
kakaových bôbov. (Trinitario a Criollo Fino de aroma). Toto všetko im
ponúka Granja LUKER úplne zadarmo. Volá sa to “LUKER WAY”.
Do niektorých farmárskych prác ste sa aj zapojili?
Na plantáži sme prešli všetkými etapami starostlivosti o kakaovníky.
Najzaujímavejšie pre mňa bolo opeľovanie :). Kvety kakaovníka nemajú
vábnu farbu ani vôňu a tak jediný opeľovač kakaovníkov je komár. Ten
však opelí iba 30 % kvetov, a ak farmár chce mať vyššiu produktivitu,
opeľuje kakaovníky ručne. Vyžaduje si to nekonečnú dávku trpezlivosti
a hlavne zručnosti. Ako jediný výrobca čokolády na Slovensku sa môžme
pochváliť, že máme vlastnú plantáž na kakaovníky. Vysadili sme si tam
svoje “políčko”, o ktoré sa nám tam domáci starajú a po troch rokoch
plánujeme prvú vlastnú edíciu LYRA Made in Slovakia – from bean to bar.
(vyrobené na Slovensku od bôbu až po čokoládu)
Môže sa kakao z ich plantáží pochváliť označením BIO?
Presne túto otázku sme tam položili aj my. Odpoveď bola veľmi
racionálna. Keďže na hnojenie kakaovníkov sa používajú listy a šupy,
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ktoré tvoria humus, chémia nie je potrebná. Zároveň na ochorenia
kakaovníkov nie sú postreky. Môžeme teda tvrdiť, že dané kakao je
viac ako BIO. Certifikácia týchto čokolád stráca teda zmysel a je to viac
marketingový ako niečo vypovedajúci údaj.
Kam smerujú kakaové bôby z plantáží?
Po celej krajine sú výkupné miesta, kde farmári odpredávajú svoju
úrodu. Väčšina farmárov vlastní približne 2 – 3 hektáre. Výkupná cena
sa odvíja od kvality bôbov, kvality ich nafermentovania a vysušenia.
Následne sa kakaové bôby ďalej spracovávajú vo fabrikách, kde sa
pražia, lisujú, konšujú a vyrábajú sa z nich delikatesy ako kakaová hmota,
kakaový prášok, či kakaové maslo.
Plánujete sa do Kolumbie niekedy ešte vrátiť?
Dúfam, že sa nám podarí ísť skontrolovať naše kakaovníky čím skôr :)
Čo pripravujete, akú čokoládovú
novinku alebo delikatesu
pre svojich fanúšikov?
V októbri toho roku sme
uviedli na trh náš najnovší
produkt – LYRA MANDALA.
Sú to tenučké okrúhle
plátky čokolády posypané
lyofilizovanými jahodami,
malinami, fialkami, ružou,
mätou, orieškami...
Od decembra 2013 bude
dostupný physalis
v čokoláde fino de aroma –
výborná kombinácia kyslého
kolumbijského ovocia
a horkej čokolády.

www.lukeringredients.com
www.lyrachocolate.com

So sedacími vakmi

si sadne kazdý
ˇ
Máte radi kreatívne doplnky v domácnosti? Multifunkčné
využitie a moderný desing? To všetko predstavuje súčasný
trend v bývaní. Z módy aj obchodov sa vytrácajú ťažké gauče
a obrovské kreslá, s ktorými nepohnete. Nábytok a bytové
doplnky sú odľahčené, svieže a plné farieb. Myslia predovšetkým
na pohodlie a vašu spokojnosť. Ak je to navyše kvalitný slovenský produkt, trafili ste od čierneho.
Jedným z doplnkov, ktoré patria do skupinky „must-have“ sú
sedacie vaky. Široké spektrum rozmerov a tvarov zaistí príjemné
sedenie, ležanie aj šantenie. Vak ľahko prispôsobíte a vytvarujete podľa svojich predstáv. Zapasujú do obývačky a určite
ich rada vyskúša aj vaša návšteva. Pri sedacích vakoch môžete
zabudnúť aj na bolesť chrbta.

Prispôsobia sa tvaru vášho tela a zaistia potrebnú oporu v akejkoľvek polohe. Sedenie na vaku sa pre vás stane každodenným
relaxom.
Pre domáce leňošenie sú najvhodnejšie vaky s väčšími rozmermi.
Pri správnom uložení poslúžia ako pohodlné kreslo, pri položení
na ležato sú dosť veľké aj pre dve osoby. Sedacie vaky s rohovým komponentom alebo opierkou poskytnú sedenie v kaviarni,
aj na párty. Netreba zabúdať ani na najmenších. Sedacie vaky
s menšími rozmermi vydržia všetky ich hry a poskytnú útočisko
aj pri poobednom spánku.
Navyše kvalitné spracovanie a vodeodolné látky robia zo sedacích vakov ideálne doplnky aj do každej domácnosti, exteriéru či
kaviarne. Ľahko sa čistia a bez problémov ich prenesiete.
Sedacie vaky sú dnes proste IN. Nikomu sa z nich nebude chcieť
vstať a vrátiť sa späť do reality.
Na slovenskom trhu je v tejto oblasti priekopníkom kreatívna
značka Tuli. S potešením nás zásobuje originálnymi doplnkami
do domácnosti a sedacie vaky sú ich špecialita.
Od novembra ponúkajú možnosť vytvoriť originálny vak s vlastnou potlačou. Do rohu umiestnite obľúbený citát, fotku vášho
miláčika alebo aj vyznanie lásky. Fantázii sa medze nekladú.
Navyše, ak chcete na Vianoce potešiť vašich blízkych, sedací
vak je tým pravým prekvapením. Navrhnite originálnu potlač
na Tuli vak len pre nich. Darček vyrobený na mieru ocení určite
každý. Ak sa obávate prezradenia darčekovej skrýše, môžete
využiť ďalšiu Tuli novinku. Vak k vám pošlú týždeň pred Vianocami. Po spracovaní objednávky ho uskladnia v ochrannej fólii
a doručia pár dní Štedrým dňom. Vak tak zostane pre blízkych
prekvapením až do poslednej chvíle.
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O

S S
pre suché vlasy

Aj vás teraz trápia nepoddajné a nezdravo vyzerajúce
vlasy bez lesku? Toto sú najčastejšie sprievodné
príznaky suchých a zničených vlasov, ktoré si pýtajú
potrebnú výživu, aby znova „ožili“. Preto im doprajte
osobitú starostlivosť, aby ste boli na svoju korunu
opäť pyšná.

Vonkajšie vplyvy
S vlasmi to nie je jednoduché a vie to azda každá žena.
To, aké ich v skutočnosti máme, závisí od množstva faktorov.
V prvom rade je za ne zodpovedná najmä ich výživa, ktorú im
zabezpečuje náš organizmus. Preto treba dbať o dostatočný prísun
vitamínov a minerálov do organizmu, aby aj vaše vlasy boli zdravé
a vy ste boli s nimi spokojná. Ale aj hormonálne zmeny v organizme
môžu zapríčiniť to, že sa vaše vlasy zmenia na nepoznanie.
Ďalšie faktory, ktoré vplývajú na vlasy, prichádzajú zvonka. Sú
to vonkajšie vplyvy, ktoré priamo i nepriamo pôsobia na kvalitu
vlasov. Najviac týchto zmien pociťujeme pri meniacich sa ročných
obdobiach, a to najmä v lete a v zime. Leto nepriaznivo vplýva
na vlasy intenzívnymi slnečnými lúčmi, teplom (teda vysokými
teplotami vzduchu) či prachom a niekedy aj veterným počasím, alebo
aj morským vzduchom.
Nezabúdajte, že aj sušič na vlasy robí svoje, a tak sa mu aspoň v lete
snažte vyhýbať a vlasy si nechajte voľne vysušiť. Tieto spomínané
faktory (osve, ale aj spoločne) spôsobujú, že vlasy získavajú svetlejší
pigment, stávajú sa suchšími, štiepia sa a sú nepoddajné.    

Dodajte im život
Tak, ako sa staráte o pokožku či nechty, rovnako by ste sa mali
starať aj o vlasy. Keď vidíte, že im klasické umytie šampónom
nestačí, siahnite po špeciálnych prípravkoch. Dnes je na výber nielen
množstvo značiek, ale aj rôzne kúry napomáhajúce v boji so suchými
vlasmi. Skvelé sú kondicionéry, balzamy, masky a vlasové kúry, ktoré
obnovujú vlasovú štruktúru. Rovnako osožnými sú aj prípravky,
ktoré sa na vlasy nanášajú po umytí, a ktoré sa nezmývajú. Práve tie
zvyknú na vlasy pôsobiť aj po umytí a chrániť ich pružnosť.
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Z domácej výroby
Poznáte najklasickejší a najúčinnejší domáci recept na suché vlasy?
Potrebné je zmiešať dva vaječné žĺtky (množstvo závisí od dĺžky
vašich vlasov), s dvoma polievkovými lyžicami panenského olivového
oleja. K tejto zmesi pridajte čajovú lyžičku medu, naneste ju na vlhké
vlasy a zabaľte do igelitu alebo uteráka. Kúru nechajte pôsobiť aspoň
30 minút, potom ju zmyte a vlasy umyte šampónom.
Ďalšia kúra pozostáva z dvoch polievkových lyžíc olivového oleja
a jednej kávovej lyžičky šťavy z citróna. Zmes vmasírujte do pokožky,
nechajte pôsobiť pol hodiny a potom opláchnite jemným šampónom.
Ak potrebujete vlasy zregenerovať, jestvuje ešte S.O.S. zábal. Na ten
potrebujete dva decilitre mlieka spolu s lyžicou medu a jedným
žĺtkom a mierne ich zohrejte. Túto kúru aplikujte len raz týždenne,
pretože časté používanie zábalu by mohlo príliš zjemniť vaše vlasy.

