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Egy termék. Kettő erejével.
     Double Serum®

     Komplett bőröregedést gátló koncentrátum

A Double Serum® jóval több, mint egy egyszerű szérum, hiszen ez egy 
olyan bőröregedést gátló készítmény, mely több mint 20 növény kivonatot 
tartalmaz, melyek stimulálják a bőr 5 alapvető funkcióját: regenerálás, 
hidratálás, oxigénnel való ellátás, táplálás és védelem.

A bőr azonnal ragyogóbb, 4 hét használat után pedig feszesebb 
lesz. A ráncok csökkennek és a tág pórusok kevésbé láthatóak lesznek!

      A Double Serum fokozza az  
    arcápolók hatékonyságát!     

Multi-Active termékcsalád - 30 év felett 
Szakavatott öregedést gátló bőrápoló, mely korrigálja a bőröregedés 
korai jeleit és segít megelőzni a bőr tónusainak csökkenését, mely az 
elfoglalt és stresszes élet velejárója. 

Extra-Firming bőrfeszesítő termékcsalád - 40 év felett 
A hatékony, innovatív öregedést gátló összetevőkben gazdag Extra-Fir-
ming termékcsalád tagjai megőrzik a bőr optimális ellenállását, feszes-
ségét és ragyogását, meghosszabbítják a bőr fiatalos megjelenését.

Super Restorative bőrfiatalító termékcsalád - 50 év felett 
Az élet, az energia és a ragyogás egyedülálló koncentrációjaként a 
Super Restorative termékcsalád tagjai feltöltik a bőrt és azonnali szép-
séget, ragyogást biztosítanak. A bőr napról napra visszanyeri telt sima 
megjelenését, a ráncok láthatóan csökkennek.

Vital Light bőrregeneráló termékcsalád 
A Vital Light arcápolók extrém bőröregedésgátlást kínálnak, a bőr vissza- 
nyeri természetes életerejét, ragyogását és feszességét a kor előre- 
haladtának ellenére, egészséges vitalitása helyreáll. 
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Beledi Rita 
bevásárlóközpont-igazgató

Beköszöntött végre az az évszak, amikor öltözködé-
sünkkel igazán változatosan tükrözhetjük egyénisé-
günket. Használjuk hát ki az őszt, hisz nemsokára itt  
a tél, amikor súlyos, meleg kabátok alá kell elrejtenünk 
kedvenc darabjainkat. Az idő még jó darabig kellemes, 
nem hangolnak le minket az igazán csípős reggelek.  
A fák csodás színekben tündökölnek, az indián nyár 
pedig szinte csábít minket a vásárlásra. Ideje átnézni 
gardróbunkat, könyörtelenül leselejtezni a jobb napokat 
látott darabokat, majd elindulni az ÁRKÁD Bevásárló-
központba, ahol mindent egy helyen beszerezhetünk. 
Nálunk minden a stílus és az önkifejezés körül forog. 
Ezt mi sem fémjelzi jobban, minthogy az országos hírű 
neves stylist, Lakatos Márk is nálunk forgatja legújabb  
TV-műsorát, a Shopping Királynőket. Ideálisabb hely-
színt nem is választhatott volna, hisz rengeteg új,  
látogatóink által régóta várt márkával gazdagodtunk.  

ŐOszi megújulás´́

Egy termék. Kettő erejével.
     Double Serum®

     Komplett bőröregedést gátló koncentrátum

A Double Serum® jóval több, mint egy egyszerű szérum, hiszen ez egy 
olyan bőröregedést gátló készítmény, mely több mint 20 növény kivonatot 
tartalmaz, melyek stimulálják a bőr 5 alapvető funkcióját: regenerálás, 
hidratálás, oxigénnel való ellátás, táplálás és védelem.

A bőr azonnal ragyogóbb, 4 hét használat után pedig feszesebb 
lesz. A ráncok csökkennek és a tág pórusok kevésbé láthatóak lesznek!

      A Double Serum fokozza az  
    arcápolók hatékonyságát!     

Multi-Active termékcsalád - 30 év felett 
Szakavatott öregedést gátló bőrápoló, mely korrigálja a bőröregedés 
korai jeleit és segít megelőzni a bőr tónusainak csökkenését, mely az 
elfoglalt és stresszes élet velejárója. 

Extra-Firming bőrfeszesítő termékcsalád - 40 év felett 
A hatékony, innovatív öregedést gátló összetevőkben gazdag Extra-Fir-
ming termékcsalád tagjai megőrzik a bőr optimális ellenállását, feszes-
ségét és ragyogását, meghosszabbítják a bőr fiatalos megjelenését.

Super Restorative bőrfiatalító termékcsalád - 50 év felett 
Az élet, az energia és a ragyogás egyedülálló koncentrációjaként a 
Super Restorative termékcsalád tagjai feltöltik a bőrt és azonnali szép-
séget, ragyogást biztosítanak. A bőr napról napra visszanyeri telt sima 
megjelenését, a ráncok láthatóan csökkennek.

Vital Light bőrregeneráló termékcsalád 
A Vital Light arcápolók extrém bőröregedésgátlást kínálnak, a bőr vissza- 
nyeri természetes életerejét, ragyogását és feszességét a kor előre- 
haladtának ellenére, egészséges vitalitása helyreáll. 

clarins-11-a.indd   1 2013/09/02   14:44:09

Az új brandek megjelenése mellett az idei őszt egy gran-
diózus nyereményjátékkal tesszük még emlékezetesebbé.   
Fődíjunk nyertese nem kevesebb, mint 5 millió forintot 
költhet el magára egy nap alatt! Higgyék el, ez egy hatal-
mas kihívás, ám bizonyára mindannyian szívesen próbá-
ra tennék magukat.  Jöjjenek hát el hozzánk, vásároljanak 
nálunk, s játsszanak velünk, hogy aztán Fortuna segítségével 
egy napon át Önök lehessenek a shoppingolás igazi királyai- 
királynői.  Aki teheti, kezdje az októbert is velünk! Méltán  
híres divatnapjaink alatt igazi Fashion Univerzum tárul 
majd Önök elé, hogy kellő inspirációval és lendülettel 
indulhassanak az újdonságok felkutatására. Addig pe-
dig lapozzák fel magazinunkat, mely igazán trendire és 
csodálatosan színesre sikeredett. Forgassák olyan öröm-
mel, mint amekkora szeretettel összeállítottuk Önöknek  
üzleteink legtrendibb kollekcióit és a stílusos megjele-
néshez szükséges eszköztárat.
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Végre a természet pomás 
színeibe öltözhetünk, 
melyet ezúttal az állatmintás 
kiegészítők bolondítanak 
meg

A cékla vitaminok-
ban gazdag zöldség, 
amely számos jótékony 
hatással bír
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FASHION
  6 Top Trends megérkezett az ősz és vele számos újdon-

ság és trend, melyeket öröm lesz követni.

12 Őszi ÁrkÁd-hírek számtalan új márkával gazdagod-
tunk az utóbbi időben, melyek még különlegesebbé 
teszik bevásárlóközpontunk kínálatát. természetesen 
ezúttal is megpróbáltuk a lehetetlent, s egy átfogó 
összeállítást készítettünk az újoncokról, valamint a régi 
kedvencekről.

24 Style Önnek feltűnt már, hogy az ősz a legszínesebb 
évszakunk? Hála istennek, a tervezők is így gondolták, 
így idén tobzódhatunk a látványos mintákban,  
a csodásan vibráló árnyalatokban, valamint a szezon 
sztárjaként kezelt egzotikus állatmintákban. 

50 ÁrkÁd Fashion már a látványa is felmelegít ennek  
a rengeteg csokoládé barnának, burgundinak, csodás 
rozsdás árnyalatnak. bemutatjuk az idei szezon alap-
darabjait, amelyekkel minden reggel várni fogjuk az 
ébresztő csörgését.

ACCESSORIES
40 Órák amikor minden perc számít, és a divat is a pon-

tosságról szól, fontos, hogy megfelelő kiegészítőket 
válasszunk. ezúttal fémes fényekbe burkolózott órákat 
sorakoztattunk fel. 

BEAUTY
66 Sminktrendek Viszlát füstös szem, helló macskák! igen, 

bizony, visszatérünk a macskaszemekhez!

68 Arcápolás bemutatjuk a szezon legfrissebb újdonságait. 
bőrünk újból ragyogni fog, mint a nyár derekán!

70 Parfümök jönnek a finom, melengető illatok, melyek  
egy kasmír pulóver kényeztető puhaságába burkolják 
viselőjét. Válogassunk az illatok között, és hangolódjunk  
rá a hidegebb szezon fűszeresebb illataira. 

72 Test és lélek Fedezzük fel az aromaterápia ősi  
tudományát, és kényeztessük bőrünket.
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66
A különböző bogyós
gyümölcsök színei 
nagy hatással voltak  
a szépségiparra. idén  
minden rúzs lilában,  
bordóban, pirosban  
és fuxiában pompázik.

A’ LA CARTE 
74 A szuperzöldség sokan csak a menzáról ismerik ezt 

az egészen csodálatos, élénkvörös gumót, ami most 
kitört a savanyúságok unalmas polcáról és hódító útjára 
indult a gasztronómiában. ez a rendkívül egészséges 
növény igazi szezonális darab, és mint ilyen, rengeteg 
értékes vitamint rejt magában. Felhasználásának 
módja számtalan: készítse el receptjeinket, és tegye  
a céklát a család új kedvencévé. 

CULTURE
78 Őszi programok Csak úgy dúskálunk a jobbnál  

jobb programokban, így nem lesz nehéz átvészelni  
a hidegebb napokat sem. 

HOROSCOPE
80 Ősz itt jön a tisztaságmániás szűz, a kiegyensúlyozott 

mérleg és az elmélyült skorpió évszaka, tanuljunk tőlük 
egy kis rendet, harmóniát és bölcsességet!

79
Csokoládé, bor,  
zene – a kikapcsoló-
dás alapelemei

34
Lezser-elegáns, 
minden, amire egy 
hétköznapi nőnek 
szüksége lehet. 



6 az árkád budapest trendmagazinja

top trends
2 0 1 3 .  Ő s z i  d i v a t h í r e k

Táska  
a táskában

egyetlen nő sem élhet apró vagy 
nagyobbacska táska, illetve 

jelen esetben neszesszer nélkül. 
kiegészítőink most már nem- 
csak a desing, de a praktika 

szempontjából is fontos  
szerepet töltenek be. idén  

a vörös szőnyegen is divat lett  
a különféle fontosnak vélt  

hétköznapi holmikat – iratok, 
beauty termékek, kulcsok,  

telefonok – egy kisebb  
neszesszerbe, majd azt egy 

nagyobb táskába rejteni. táskák 
sokasága, melyek még szebbé 

varázsolják a hétköznapokat. 

www.cover.com

Csipkés Cruciani
a nyár nagy slágere kétségtelenül az ultradivatos Cruciani 
karkötők voltak. ezek a finom kis darabok egyenesen  
Olaszországból érkeznek, és nincs olyan sztárunk, aki ne viselne 
minimum egyet a csuklóján. a leheletnyi csipkecsodák többféle 
színben és formában is kaphatóak: a pillangó, szív vagy lóhere 
motívumok mellett új, az évszaknak megfelelő szimbólumokkal  
is találkozhatunk az őszi kollekcióban. 

www.crucianikarkoto.hu

Üvegbe zárt ősz
az ősz mindig is megihlette színeivel a nagy 
divatházak kreatívjait. idén a dior rukkolt ki  
egy lélegzetelállító körömlakk-kollekcióval,  
amelyben úgy tűnik, ennek a csodálatos  
évszaknak szinte minden árnyalatát cseppfolyó-
sították. a pasztell színek, például a mályvás  
lilák pont egy csokor hortenziára emlékeztet-
nek, a fémesen csillogó olajzöldek, amelyek  
az őszi esőktől áztatott lombokat idézik,  
aranybarnák, mintha csak egy darab illatos,  
puha földet markolnánk. mind-mind megme-
lengetik szívünket a borúsabb napokon. 

www.dior.com



Természetesen hódító szemöldök
szedjük, tépjük, rajzoljuk, festjük, növesztjük, utáljuk, imádjuk. igen, a 
szemöldökről van szó. rossz hírünk van azok számára, akik kamaszkorukban 
túlszedték, vagy egy ügyetlen kezű kozmetikusra bízták magukat, ugyanis a 
szemöldök visszatért, újból hódít teljes, természetes valójában, a szemöldök-
csipeszünket pedig jobb lesz minél messzebb elhajítani, ha követni kívánjuk  
az új trendet. kedvencünk, Cara delevingne a vastag szemöldök igazi 
nagykövete, kövessük bátran, amit képvisel, vagyis az új divatot!

www.vogue.com

Kiszínezett babonák
gabrielle Chanel alakját a mai napig keretezi valami 
misztikus ködösség, amelyet ő maga is erősített 
babonából tartott rengeteg talizmánjával, szerencse-
számával. idén a Chanel lerántja a leplet gabrielle 
üveggömbjéről, és megjósolja nekünk a jövő színeit, 
amelyek játékosak, kicsit szürreálisak, néhol bronzosak, 
helyenként vibráló pinkek vagy mély burgundik.  
a pirosító akár ujjbeggyel is felvihető, a szempillaspirál 
aranyos-bronzos tekintetet varázsol, a szemhéjpúderek 
pedig csillámosak, de ugyanakkor tompák és fényesek 
egyszerre.

www.chanel.com
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Az illat ritmusa
a burberry divatház új, férfiaknak szánt parfümje, a burberry brit 
rhythm szempillantás alatt elkápráztat. ha ezt az illatot képesek  
lennénk „hallani”, akkor igazi angol gitárzenére tombolnánk, szegecses 
bőrdzsekiben. az illat maga fiatalos, energikus, átitatva adrenalinnal. 
Friss bazsalikom, kardamom, borókabogyó, pacsuli, fekete bőr, cédrusfa 
– csak hogy a legfőbb jegyeket említsük, melyek a brit divatház legújabb 
illatkreációját alkotják. kötelező beauty kellék a fiatalos, szabad és 
provokatív férfiak számára.

www.burberry.com

Világhírű páros
Roger Federer  
és a  Moët&Chandon
a bajnokok nektárjaként is aposztrofálhatnánk  
a moët & Chandon pezsgőket. a luxus és a gaz-
dagság szimbólumaként ismert márka idén új 
arcot választott magának roger Federer teniszcsil-
lag személyében. noha a sportolót többnyire csak 
a világ különböző teniszpályáin csodálhatjuk meg, 
most modellként is tökéletesen helytáll. Olyan ter-
mészetes eleganciával és szerethető profizmussal 
képviseli a márkát, hogy még azokkal is megked-
velteti ezt az igazi prémiumitalt, akik eddig úgy 
gondolták, a pezsgőzés csupán egy sznob hóbort. 

www.moet.com

top trends
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www.louisvuitton.com

Svájci csoda 
a görögök egyik kedvenc istene, artemis  
imádja a természetet és rendkívül rafinált.  
kicsit mindannyian ilyenek vagyunk, ezért is 
remek dolog, hogy végre a bőrünket is ebben 
a szellemiségben ápolhatjuk a svájci artemis 
kozmetikai márka jóvoltából. mottójuk 
egyszerű: nincsenek kompromisszumok, 
csak természetes alapanyagok és csúcstech-
nológia. a kettő ötvözve pedig olyan luxus-
kozmetikum, amelyet ünnepel a bőrünk. 

www.douglas.hu 
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A nagy házavatás!   Mi ott leszünk... 

2013. szeptember 19.
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Élen a designban
magyarországon elsőként kapnak helyet bevásárlóköz-
pontunkban magyar és külföldi designer és start up 
üzletek egyaránt, amelyek vagy önállóan, vagy összefogva 
mutatják be a feltörekvő designerek munkáit. az üzletek 
nem pop-up jellegűek, tehát az év minden napján nyitva 
tartanak, nem időszakosak. a már megjelenésükben is 
egyedi, nagy területű üzletekben a táskától a kalapon át 
egészen a cipőkig minden megtalálható lesz szeptember 
19-től az árkád-ban.
www.arkadbudapest.hu

Gyengéd testápoló hab
a marionnaud nature termékcsalád nagy sikernek örvend, 
lágy és tápláló termékei könnyedén helyet kaphatnak a napi 
szépségápolási rutinban. a különleges, földicseresznye alapú 
nature gyengéd testápoló hab szépségápolási Oscar-díjban 
részesült. ez a citromsavban és C-vitaminban gazdag, könnyed 
krém méltán kapta meg a neves elismerést, hiszen tulajdon-
ságainak köszönhetően ideális a fakó és fáradt bőr felfrissíté-
sére. beszerezhető az árkád földszintjén található megújult 
marionnaud parfümériában.

www.marionnaud.hu

Őszi kedvességek
nincs is tökéletesebb, érzékibb kényeztetés egy finom, puha, szexi fehérneműnél, 
melyet a j. press legújabb kollekciójából is választhatunk, hiszen nemcsak a testnek, 
hanem a lélek-nek is kedvességre van szüksége. nem számít, hogy mintás, csíkos 
pöttyös vagy virágos, mindegyik finom, puha kényelmes viselet.

www.jpressinfo.com

Kényeztetés  
a lábnak
nemcsak kényelmes, hanem rendkívül 
nőies és elegáns lábbelit kínál a tamaris, 
ráadásul a 2013-as őszi-téli trend  
slágere a bokacsizma. ezt a divatos  
terméket a bokarészen található vékony 
díszítőpánt és a különleges varrás teszi 
igazán nőiessé. kényelmes talpbetéttel  
rendelkezik, így könnyű, szabad érzést  
biztosít viselője számára. a tamaris  
bokacsizma elegáns megjelenést tükröz  
a márkától megszokott kiváló minőségben.

www.tamaris.eu



13az árkád budapest trendmagazinja

Bulidoboz
egy parti elengedhetetlen kelléke a zene, és akadnak bőven 
olyan napok, amikor továbbra is lehet a szabadban grillezni, 
szülinapozni vagy csak egy hosszú hét után lazítani egyet.  
a sony rdp-m7ip hordozható kompakt ipod és iphone dok-
kolója nem hiányozhat ezekeről az estékről. Fehér és fekete 
színben is elérhető, akkumulátora akár 10 órás lejátszást is 
lehetővé tesz, és ami a legfontosabb, hogy kiváló, erőteljes 
basszushangzást biztosít a bass reflex hangszórórendszer.

www.nagyonjo.eu 

Born in California
a zipz shoes Los angelesben, Californiában született hét 
évvel ezelőtt. a cég tulajdonosa az első négy évet fejlesz-
tésre szánta mérnökök és orvosok segítségével, hogy  
egy tökéletes, prémiumminőségű terméket dobjon  
a piacra. a cipzárat a világ legnagyobb cipzárgyártó cége, 
az Ykk fejlesztette ki kizárólag a zipz shoes részére.  
különlegessége abban rejlik, hogy egyrészt lecipzá-
rozható a felsőrésze, így könnyedén cserélhető egy 
mozdulattal a hangulatunkhoz illően, másrészt ortopéd 
betéttel van ellátva minden egyes modell. tehát nem- 
csak trendi, hanem egészséges és roppant kényelmes is.

www.arkadbudapest.hu

Erdei gyümölcsökkel divatosabb
az őszi-téli trendekben a sötétebb színvilág mellett az erdei gyümölcsök színei is visszaköszön-
nek. az anyagokban a tweed, csipke, bőr és bolyhos, kötött anyagok jellemzik a kollekciót.  
a 2013-as őszi-téli Camaieu kollekció is ehhez alkalmazkodva nőies, modern és részlet-
gazdag. a szezon nagyon divatos, feltűnő darabjai időtlen klasszikusokkal társulnak. bátran 
lehet párosítani a nosztalgikus, a folk és a katonai stílus elemeit. Végül az összhatást a finom 
részletek teszik tökéletessé: kövek, strasszok, gyöngyök, flitterek a ruhákon és kiegészítőkön.

www.arkadbudapest.hu
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Konkurencia
egy szezon sem telhet el csábos, színes, dögös, új 
fehérneműk nélkül. a konkurencia üzlete ezúttal az erősebbik 
nemre is gondolt, hiszen gas férfifehérneműk széles 
választékával bővül ősztől a bolt kínálata. az újdonságokon 
kívül a már megszokott női és férfimárkák őszi kollekciói 
is megtalálhatóak náluk. idén ősszel hódítanak a romanti-
kus púderszínek, a szexi csipkés darabok és a különleges 
díszítőelemek. a klasszikus fekete pedig sosem maradhat el.

www.konkurencia.hu

Csak stílusosan!
itt az ideje újragombolni az őszi ruhatárakat, beszerezni 
a legújabb, legdögösebb csizmákat, s hozzájuk egy ész-
bontó farmert. szerencsére mindenki segítségére siet a 
stylist gardrobe, ahol akár előre egyeztetett időpontban, 
akár spontán érkezik a vendég, mindig a legújabb kollek-
ciókkal és ingyenes stílustanácsadással várják.

www.arkadbudapest.hu

top trends
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Itthon is GAP!
1969 óta imádják nők és férfiak világszerte a gap trendi, 
amerikai stílusú ruhadarabjait, amelyek a modern élet  
legkülönfélébb alkalmaira kínálnak egyedi megoldásokat.  
90 országban sétálhattak végig a hölgyek és urak a főutcán 
gap farmerban vagy ingben, és ősztől már magyarországon, 
az árkád bevásárlóközpontban is hódolhat bárki a márka 
iránti szenvedélyének.

www.arkadbudapest.hu

Budapest Bank fiók már az árkád2-Ben is
Látogassa meg új fiókunkat a -1. emeLeten!

tŐLÜnk tÖBBet VárHat eL
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Budapest Bank fiók már az árkád2-Ben is
Látogassa meg új fiókunkat a -1. emeLeten!

tŐLÜnk tÖBBet VárHat eL

az árkád budapest trendmagazinja
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Kölyökpark
Október elejétől az árkád-ban amíg anya vásárol, 
addig a lurkók számára biztonságos, szórakoztató 
kikapcsolódást nyújtunk. bevásárlóközpontunkban 
a gyerekeket kedvenc játékaikkal teli játszótér várja.

www.arkadbudapest.hu

A legenda 
megérkezett
a természet ihlette, hihetet-
lenül gyümölcs- és virágillatú 
illatszerek birodalmában 
már az első látogatás is 
életre szóló függőséget okoz. 
nemcsak minden kipróbál-
ható, de képzett tanácsadók 
segítenek, hogy valóban 
a bőr-, arc- és hajtípusnak 
leginkább megfelelő sminket, 
illatszert vigye haza a vásár-
ló. testvajak, szépítő olajok, 
banános samponok. 
a világ egyik legkülön-
legesebb kozmetikai márkája 
újabb üzletet nyit az árkád 
bevásárlóközpontban.

www.thebodyshop.hu

Kávétobzódás
két izgalmas, új ízvilággal bővült a tchibo kapszulás kávékínála-
ta. a Colombia andino telt ízű caffé crema, amely friss karakter-
rel, finoman fűszeres, leheletnyi citrusos aromával kényezteti  
az érzékeket. a másik újdonság, az india sirisha – szintén 
caffé crema – mézre és malátára emlékeztető, lágy, fűszeres 
aromával, amely karakteresen testes és harmonikusan kiegyen-
súlyozott jellegével tűnik ki a kínálatból.

www.tchibo.hu
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Szeretjük, mert színes
a mindennapi rutin legkedveltebb társa kétségkívül az  
ipad, amelyet néhanapján nem árt kényeztetni egy kicsit.  
a poliuretán smart Case hatféle ellenállhatatlanul 
élénk színbe öltözteti készülékét, kinyitáskor felébreszti, 
bezáráskor pedig készenléti állapotba helyezi az ipadet.  
a könnyű tok kinyitáskor teljes védelmet nyújt, és továb-
bra is hangsúlyozza a 9,7 hüvelykes ipad vékonyságát. 
a smart Cover takaróhoz hasonlóan kényelmes állványt 
hajtogathatunk belőle az olvasáshoz, a videók nézéséhez 
és a gépeléshez. az apple Online store-ban pedig ingyenes 
lézeres gravírozással igazán egyedi darabbá varázsolják.

www.istyle.eu

Kedvezőbb parkolás
az árkád megújulásával parkolóházunk is jelentős 
átalakuláson ment keresztül. immár 1600 parkolóhely 
áll gépkocsival érkező látogatóink rendelkezésére,  
és egy új, kedvező parkolási tarifát is beve-zettünk:  
az első 2 óra parkolás díjmentes, ezt követően pedig  
minden megkezdett óra díja 200 Ft. Vasárnaponként  
a parkolás egész nap díjtalan.

www.arkadbudapest.hu

Megújult Dockyard, 
O’Neill az új belépő
a közelmúltban az árkád megújulásával 
együtt a dockyard üzlete is új köntösbe 
öltözött. a korábban megszokott márkák  
(Columbia, Fundango, tbs, helly hansen) 
mellett már a nyári szezonra érkezett egy kis 
ízelítő az O’neill választékából, ami az őszi-téli 
szezonra tovább bővül. a közkedvelt márka 
utcai és téli, havas választékára ugyanúgy 
érvényesek a dockyard törzsvevői kedvezmé-
nyei és számos exkluzív akciója.

www.dockyard.hu
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Kicsi kocsi kicsiknek 
és nagyoknak!
az árkád földszinti információs pultjánál 
igényelhető kicsi kocsikkal szeretnénk hozzájárulni 
a családi bevásárlásokhoz. Élmény a kicsiknek, míg 
nagy segítség a nagyoknak, így használja bátran 
mindenki, hiszen megkönnyíti a bevásárlást!

www.arkadbudapest.hu

Designt mindenkinek!
a Link ötlete három magyar designer fejéből pattant ki.  
Olyan helyet akartak létrehozni, amely minden szegletében  
a designról szól. így született meg a Link designtér, ahol  
az ille-Olla, Lengyelzsuzsi és zagabo designer márkák legú-
jabb női és férfiszettjei mellett rendszeresen találkozhat a 
nagyközönség magukkal a designerekkel és vendégtervezőkkel 
is. az is kiderül, hol lesz épp a soron következő designesemény 
budapesten. a Link designtér az árkád i. emeletén nyílik meg.

www.linkdesign.hu

Egyszerűség 
újratöltve
a heW Fashion új üzletébe élmény 
betérni bárkinek! itt minden nő 
egyaránt fontos: az igazi nőknek 
készítenek kényelmes, nőiesen 
szexi, mégis elegáns, prakti- 
kus ruhakölteményeket, 
meglepő szín- és formavi-
lággal. ezek után ki tudna 
ellenállni egy tökéletesen nőkre 
szabott kabátnak vagy blézernek?

www.arkadbudapest.hu

az új     álom

kenzo.indd   1 2013/08/30   15:19:26
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Indul a Shopping  
Királynők!

Új, csajos műsorral kezdődik az évad a Fem3 csatornán. 
az izgalmas verseny szereplőit shoppingolás közben 

követhetjük nyomon. szexi cicababák, vagány, nagyszájú 
csajok, jókedvű duci lányok és idősebb hölgyek is ver-

senyt futnak az idővel, és persze egymással. tetőtől 
talpig felöltözni, sminkelni és frizurát készíteni nem is 

olyan egyszerű feladat, ha közben ketyeg az óra és még a 
pénzkeretből sem szabad kifutni! hogy kinek hogyan sikerül 
megoldania a feladatot, megfelelni önmagának és verseny-

társainak? ezen izgulhatunk hétről hétre, miközben Lakatos 
márk most is praktikus tanácsokkal látja el a nézőket. 

www.fem3.hu

Ő és Én
a Vagabond egy szóval az, amit mindenki keres egy 
cipőben: stílus, kényelem, minőség. az őszi-téli szezon 
teljes kollekciója már az üzletekben, így kedvére válo-
gathat bárki a trendi grunge, vagy akár a klasszikus cipők, 
csizmák között. 

www.vagabond.com

top trends
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Dolgos nyitva tartás
augusztustól már az árkád bevásárlóközpontban is 
felkészült munkatársakkal és diszkrét ügyintézést bizto-
sító tanács-adói pultokkal várja lakossági, mikro-, kis- és 
középvállalati ügyfeleit a budapest bank. a fiókban víz- és 
kávéautomata, valamint gyermeksarok biztosítja a kényelm-
es ügyintézést. az új fiók hétköznapokon 10–18 óra között 
fogadja az ügyfeleket, így azoknak is lehetőséget biztosít 
banki ügyeik intézésére, akik munkahelyi kötelezettségeik 
miatt eddig nem jutottak el nyitvatartási időben . 

www.budapestbank.hu
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A sikertörténet  
folytatódik
ezentúl bárki hódolhat a halak iránti szenvedélyének!  
a hal nemcsak egészséges, de az őszi diétánkhoz  
is megfelelően párosítható, ráadásul igazán ízletes.  
a nordsee-ben a halak mellé friss zöldségeket vagy  
salátákat is lehet választani.

www.nordsee.com

Pumpkin Spice 
Latte
a várva várt ital idén magyaror-
szágon is bemutatkozik, hiszen 
szeptember 10-től kapható  
a sütőtökös-fűszeres kávéital  
a hazai starbucks kávézókban.  
a starbucks – az otthon és  
a munkahely után – harmadik 
helyként kiváló helyszíne a meghitt 
találkozásoknak. a nyüzsgő nyár 
elmúltával mindenki kissé lassabb 
tempóra kapcsol, és több időt  
tölt barátaival, családjával.  
a hűvösebb időben ismét a meleg 
italok lesznek a legkedveltebbek, 
de idén a starbucks különleges 
meglepetéssel is készül. az évek 
óta várt pumpkin spice Latte 
először érkezik a magyarországi 
kávézókba, hogy fűszeres-édes őszi 
ízeivel kényeztesse a különleges 
kávéitalok kedvelőit. 
www.facebook.com/ 
starbucksmagyarorszag.hu

Borok  
társasághoz
a bortársaság már másfél éve 
megtalálható az árkád-ban, 
azonban ezentúl új helyen várja 
a borra szomjazókat, méghozzá 
a –1. szin-ten. amíg a nyár a 
buborékos és könnyed fehér, 
valamint rozé borokról szólt,  
addig ősszel egy csajos 
beszélgetés mellé elengedhe-
tetlen egy testesebb érettebb 
fehérbor vagy egy könnyed 
gyümölcsös vörösbor.  
a pannonhalmi prior a rajnai 
rizlingekre oly jellemző friss 
ropogós érett gyümölcsök 
illatával kápráztat el minket. 
ízében gazdag, telt, trópusi 
gyümölcsös aromái és érett, 
buja ízvilága arra termett,  
hogy meghitt estéket kísérjen.
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Egyedi  
megoldások
szeptember közepén az 
árkád bevásárlóközpont 
egyik legújabb üzlete, a 
Charm nyitja meg kapuit, 
melyben alkalmi és elegáns 
női divatruházat található. 
az üzlet a nyugat-európai 
legfrissebb trend 
szerinti árukészletet 
kínálja, korcsoport 
és méret szerint 
is széles a válasz-
ték. esküvőkön, 
bálokon, céges 
rendezvényeken, 
üzletasszonyoknak 
megbeszéléseken, 
üzleti vacsorákon 
tökéletes viselet 
lehet. mivel min-
den egyes termék 
1-2 tételből áll, 
ezért csak elvétve 
fordulhat elő, hogy 
kedvenc ruhánk 
szembejöjjön 
velünk.
www.charmlady.hu

Testre szabott divat
a sokak számára kedvenc X-CLass üzlet ezentúl nagyobb, 
megújult helyszínen várja vásárlóit a megszokott minőséggel 
és stílussal az árkád első emeletén. rengeteg újdonságot 
tartogatnak a hölgyeknek, kínálatuk az üzlettel együtt  
növekszik, és természetesen gondoltak az urakra is. külön 
nekik rendezték be a várakozósarkot, hogy a vásárlás 
számukra is kellemesebben teljen. egyedi stílus, magas 
minőség, nagy méretben is – ez az X-CLass!

www.x-class.hu

Környezetbarát  
technológia
környezetbarát gőzös technológiával kényeztetheti bárki 
autóját a natur Washnál, ahol egy jármű lemosásához 
csak 5-8 liter vizet használnak fel. emellett magas 
hőmérsékletű gőzzel dolgoznak, így az autó külsején lévő 
lakkot mélyen tisztítja a használt technológia.

www.arkadbudapest.hu

*Akciónk a boltnyitástól (szeptember 20.) számított 2 hétig érvényes! A kedvezmény egyszeri felhasználásra jogosít fel! Más akciókkal nem vonható össze!

a hirdetés  felmutatójának*

w w w . h e w f a s h i o n . c o m

NYITÁSI  AKCIÓMAGYAR 
D IVATTERVEZOI 

KOLLEKCIÓ 
AZ ÁRKÁD 

1 .  EMELETÉN 
(A POSTA UTÁN)

10% kedvezmény

hew_arkadium_200x260_0830_PRESS.indd   1 2013.09.02.   9:39:07
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Csíkos felső 9790 Ft StyliSt Gardrobe
Nyaklánc 2390 Ft Six
Köves gyűrű 1490 Ft Six  

A soron következő szezon ezúttal sok újdonsággal és szemet 
gyönyörködtető trenddel közeledik. Divat összeállításunkból megtudhatja, 
milyen ruhadarabokra van szüksége, hogy ebben a csodás évszakban is  
jól érezze magát a bőrében. A barnás, bordós, rozsdás színben pompázó,   

meleg árnyalatok idézik meg nekünk a nyár utolsó sugarait.

Oszi színek kavalkádja`̀

klasszikus,
nOies, stílusOs

,,



Pulóverruha 13 995 Ft Zara  
Köves nyaklánc 6595 Ft Zara  
Kötött sapka 7990 Ft Van Graaf  
Hosszított blézer 47 590 Ft Taifun/Van Graaf  
Bokacsizma 12 9900 Ft SprinGfield 

Oszi színek kavalkádja



Bőrkabát 36 990 Ft Review/Van Graaf
Garbó 8990 Ft StyliSt Gardrobe
Nadrág 11 990 Ft StyliSt Gardrobe
Táska 5990 Ft caTwalk/deichmann
Bokacsizma 8990 Ft humanic
Karkötő 15 500 Ft-tól pandora
Charm 5500 Ft-tól pandora
Fülbevaló 1490 Ft Six



Fehér mintás ing 22 990 Ft leVi’S  
Kordnadrág 16 990 Ft MaRie lund/Van Graaf  
Csavart nyaklánc 4990 Ft Van Graaf  
Magassarkú cipő 9990 Ft humanic  



Farmernadrág 23 990 Ft deVerGo & friendS  
Gyöngyös top 12 990 Ft one GRin elephanT/Van Graaf
Csíkos zakó 13 995 Ft promod  
Karkötő 1790 Ft Six  
Lila köves gyűrű 33 500 Ft-tól pandora
Fülbevaló 1490 Ft Six 
Cipő 5990 Ft GRaceland/deichmann



Ruha 13 990 Ft amneSia  
Karkötő 2990 Ft Six   
Gyűrű 1490 Ft Six  



Gombos kabát 19 990 Ft StyliSt Gardrobe  
Nadrág 12 995 Ft Zara  
Bokacsizma 19 990 Ft tamariS  





Miért ne 
szólhatna 
ez az ősz 
csak rólam?
Őszi divatnapok
2013. október 3. 16 és 18 óra

2013. október 4.   16 és 18 óra

2013. október 5.   16 és 18 óra

2013. október 6.   15 és 17 óra

budmil, C&A, Charm, GAP, HEW  Fashion, Link, Mayo  Chix, 

New  Yorker, Reno, Sony, Sugarbird, Süel, Van  Graaf, Zipz  Shoes

OVT_2013_OsziDivat_Arcadium_400x260_0905_02.indd   1 9/11/13   2:14 PM
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bokacsizma
25 990 Ft
GAP

szoknya
12 990 Ft
GAP

táska
36 990 Ft
GAP

accessories
s t í l u s o s  r é s z l e t k é r d é s

Kiabáló  
ruhadarabok

Ha szeretnénk valamit nyomatékosítani, 
kiemelni, akkor biztosan egy élénk színt 
választunk erre a célra. leginkább a 
pirosat és árnyalatait. sokan félnek ettől 
a színtől, hiszen olyan, mint egy hangos 
kiálltás; egy piros ruhában nem lehet 
elbújni a tömegben, egy piros ruhát 
tudni kell viselni. az egészen biztos, hogy 
ez nem fog menni mindenkinek, viszont 
a jó hírünk az, hogy idén ősszel elég 
egy-egy kis felületet pirosra színeznünk 
a trendi hatáshoz. de itt vannak még 
a puha bézsek, farmerkékek, feketék 
vagy zöldek, amelyekkel bátran kísérletez-
hetünk, nem kell ragaszkodnunk az élénk-
séghez. Ha a tiszta és erős kármin túl 
sok lenne, próbálkozzunk bátran burgun-
dival vagy akár világosabb árnyalatokkal 
is, de ha teljesen elhagyjuk, az sem baj. 

koktélruha
19 990 Ft
GAP

Farmerdzseki
23 990 Ft
GAP

kendő
6990 Ft
GAP

laptáska
12 990 Ft
GAP

kabát
39 990 Ft
GAP

nadrág
16 990 Ft
GAP

Öv
9990 Ft
GAP
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accessories
s t í l u s o s  r é s z l e t k é r d é s

Őszi kikelet
Hervadó lombok, szárazon zörgő avar, 
alvásra készülő természet. ez így szo-
morúan hangzik, de körbenéztünk már, 
mennyi szín van ilyenkor körülöttünk? 
nyugodtan kijelenthetjük, az ősz a 
legszínesebb évszak valamennyi közül, 
ami még a tavaszt is kenterbe veri 
harsogásával. bár a virágokat nélkü-
löznünk kell ugyan, de csak a vázából, 
ugyanis a tervezők átköltöztették őket 
ruháinkra. jönnek a csodás földszínek, 
élénk mustárok, mélybordók, elegáns 
khaki zöldek, őzbarnák és társaik. 
bátran kombináljuk a virágokat hason-
ló árnyalatú, de akár eltérő mintájú 
darabokkal, hordjuk őket elegánsan 
vagy akár sportosan. az eleganciát  
elérhetjük néhány arany kiegészítővel  
is, ami a barnákkal, a zöldekkel,  
de a bordóval is igen jól mutat. 

mintás top
4995 Ft
BershkA

bőrdzseki
12 995 Ft
BershkA

Fülbevaló
1395 Ft
BershkA

táska
8995 Ft
BershkAmagassarkú 

cipő
9995 Ft
BershkA

nadrág
5995 Ft
BershkA

nyaklánc
3595 Ft
BershkA

miniszoknya
1995 Ft
BershkA

Öv
1995 Ft
BershkA

gyűrű
1395 Ft
BershkA

szőrmemellény
8995 Ft
BershkA

Csizma
13 995 Ft
BershkA
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Á R K Á D  B e v á s á r l ó k ö z p o n t ,  F ö l d s z i n t ,  F e h é r  ú t i  b e j á r a t n á l .
F o l l o w  u s _f a c e b o o k . c o m / B e r s h k a

 

A L E X A N D R A  S P E N C E R  f o r
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t e l j e s  n ő i  s z e t t e k

Dögösen nőies
közelednek a hűvös reggelek, ám a 
hangulat az üzletek polcain egészen 
felforrósodik. most aztán kiélhetjük 
igazi nőies énünket, és nagyvaddá vál-
hatunk, bármit is választunk a trendek 
közül. jönnek a szexi bordók, dögös 
lilák, meleg bézsek, hűvös kékek.  
a szoknyák meghosszabbodnak,  
de ettől csak még nőiesebbek lesznek. 
Visszatér a skót kocka, a férfias,  
már-már katonás szabások, amelyek  
nem hogy eltakarnák, hanem még 
inkább kiemelik bájainkat erős kont-
rasztjukkal. anyaghasználatban az 
elegancia és a finomság nyer teret; 
kasmírba, moherbe, puha bőrökbe,  
finom gyapjúkba burkolva fogjuk a 
hideg hónapokat átvészelni. a barna  
és az arany kombinációja időtlen 
eleganciát kölcsönöz, előszedhetjük 
a régebbi, klasszikus darabokat, de 
vásároljunk új kiegészítőket is, és máris 
úgy érezhetjük, a divat követ minket. 

accessories
n ő i  b a z á r
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bőrdzseki
17 990 Ft
NeW YOrker

nyaklánc
3990 Ft
h&M

táska
13 990 Ft
GAP

Öv
2495 Ft
CAMAïeu

Fülbevaló
32 800 Ft
sWArOvski

ruha
10 995 Ft
reserved

Öv
2595 Ft
OrsAY

magassarkú
13 995 Ft
ZArA

táska
5590 Ft
C&A

magassarkú
21 900 Ft
MONtONelli

nadrág
39 990 Ft
PePe Jeans 
vAN GrAAf

Megújult üzletünkben kibővült
választékkal, nagyobb 

alapterületen várjuk továbbra 
is kedves vásárlóinkat, 

a budapesti Árkád alsó szintjén 
az Interspar felé.

A RENO CIPŐÜZLET
SZEPTEMBER 19-TŐL

ÚJ ÜZLETHELYISÉGBE 
KÖLTÖZIK

Anz_200x260.indd   1 28.08.13   13:07

karkötő
92 400 Ft/db
Thomas sabo 
JutA
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Megújult üzletünkben kibővült
választékkal, nagyobb 

alapterületen várjuk továbbra 
is kedves vásárlóinkat, 

a budapesti Árkád alsó szintjén 
az Interspar felé.

A RENO CIPŐÜZLET
SZEPTEMBER 19-TŐL

ÚJ ÜZLETHELYISÉGBE 
KÖLTÖZIK

Anz_200x260.indd   1 28.08.13   13:07
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accessories
n ő i  k a r ó r á k

Óráról órára
késünk. már megint, de hiszen annyi  
mindent kellett magunkon még megi-
gazítani. a randiról meg különben is  
illik egy kicsit késni. biztosak lehetünk 
az elegáns tízperces késésünk pontos-
ságában, ha ezek közül az órák közül 
választunk. egész egyszerűen mind-
egyik tökéletes. az sem lenne baj,  
ha akár az összes a miénk lenne, 
hiszen minden naphoz valami más 
passzol. lehet oversize, normál méretű, 
köves, arany vagy ezüst, chrono, 
klasszikus vagy domináns. mutatós 
kiegészítője lehet bármilyen szettnek, 
a hétköznapibb darabokat is remekül 
feldobja egy szép óra. az arany- és 
ezüstláz idén is tombol, használd ki, és 
szerezz be egy igazi „mutatós” darabot. 

Csajos 83 900 Ft 
michael Kors/órAsZAlON

sportos 51 990 Ft casio sheen/AlAsZkA órA-éksZer Fiatalos 5390 Ft ClAire’s

játékos  156 000 Ft sWArOvski
letisztult 72 200 Ft Thomas sabo/JutA

elegáns 71 900 Ft DKnY/órAsZAlON

trendi 27 890 Ft esPriT/OreX Visszafogott 54 900 Ft  
TommY hilfiger/MirACOlO

különleges 12 990 Ft BiJOu BriGitte



41az árkád budapest trendmagazinja

ww
w.

ne
wy

or
ke

r.h
u

9990,-



42 az árkád budapest trendmagazinja

accessories
F é r F i b a z á r

ze
g

n
a

zakó
149 990 Ft
JooP 
vAN GrAAf

Férfias ősz
az igazi férfiak nem törekednek  
a feltűnésre, az igazi férfiak egysze-
rűen feltűnnek, bárhol is legyenek. 
első pillantásra visszafogottan öltöz-
ködnek, de ha jobban megfigyeljük 
őket, kiderül: minden részletre ügyel-
nek, de nem visznek semmit túlzásba.  
az idei ősz divatja az igazi férfiaknak 
kedvez, mély bíborral, palackzölddel  
és éjkék árnyalatokkal, csupa olyan 
csodás színnel, amit illik tudni hordani, 
nem lehet átgondolatlanul kombi-
nálni. egy kis merészség azonban itt 
is megjelenik, a meleg tollkabátok 
hordhatóak puha zakókkal és casual  
nadrágokkal, de megmarad az alap-
darab bőrdzseki és a szűkített zakó is.  
egy szabály van, a kiegészítőket min-
dig gondosan párosítsuk az alapru- 
hákhoz. a hatás garantált, nincs olyan  
nő, aki ne szeretné az igazi FérFit.

Farmer
17 990 Ft
GAP

karperec
46 100 Ft
sWArOvski

bőrdzseki
25 995 Ft
ZArA

bokacipő
42 990 Ft
bJörn borg 
sAlAMANder

oldaltáska
6999 Ft
sPriNGfield

karóra
46 490 Ft
esPriT
OreX

Farmer
25 990 Ft
levi’s

napszemüveg
1990 Ft
h&M

aktatáska
25 995 Ft
ZArA

bokacipő
16 990 Ft
venTurini
reNO

Öv
3995 Ft
reserved
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KOLLEKC IÓK

TERVEZŐK

KIÁLL Í TÁSOK

L I N K  D E S I G N T É R

www.linkdesign.hu

ÁRKÁD Budapest – I. emelet

link_hirdetes_arkadium_2013_2.indd   1 2013.08.31.   14:45
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accessories
l á n y k a b a z á r

Állati  
szerelések

a kislányok szeretik a szőrös, puha 
állatokat, különösen a macskákat. 
aztán felnőnek, és ezt a rajongást 
átviszik a ruhatárukba is, jöhetnek 
a dögös állatminták, puha bundák 
(műszőrből természetesen). idén a 
kislányok is kiélhetik fantáziájukat 
az öltözködésben, jönnek a cicafüles 
kalapok, állatfejes pólók, leopárd-
nadrágok! Ha a kicsiknek ez túl sok 
lenne, vagy mi nem akarjuk gyerekün-
ket mindennap macskának öltöztetni, 
akkor válasszunk egyszerű, acélszürke 
darabokat egy-egy arany- vagy ezüst- 
kiegészítővel, de bánjunk csínján  
a fémes csillogással! tartsuk szem 
előtt a praktikusságot is, hiszen ez  
a gyerekeknek legalább olyan fontos, 
mint nekünk a divat. Ha a suliban  
egyenruha van, akkor a hétvégi öltö-
zéket dobjuk fel egy-egy állati darabbal. 

la
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nyaklánc
1890 Ft
ClAire’s

kitűző
990 Ft
NeW YOrker

ruha
8695 Ft
ZArA

Öv
2590 Ft
BreNdON

táska
7695 Ft
ZArA

balerinacipő
5990 Ft
deiChMANN

kalap 
2990 Ft
h&M

póló
3490 Ft
h&M

karkötő
2495 Ft
CAMAïeu

nadrág
2290 Ft
C&A

táska
4695 Ft
ZArA

bokacipő
7490 Ft
reNO



45az árkád budapest trendmagazinja



46 az árkád budapest trendmagazinja

accessories
F i ú b a z á r

Nagyfiús 
apróságok

Felejtsük el végre a sportos iskolai  
szereléseket. egy kisfiú is lehet nagyfiú, 
ha az öltözködésről van szó, ráadásul 
sokkal egyszerűbb is a dolguk, mint a 
lányoké. elég egy trendi zakó, egy laza 
kockás ing vagy egy jól szabott farmer, 
és máris legalább annyira dögösek, 
mint apukájuk. természetesen azért 
kell valami pimaszságot csempészni 
a kiskamaszok outfitjébe, így kerül 
a képbe a baseballsapka, a laza 
tornazsák vagy az öv. idén a sötétebb 
tónusok fogják uralni a divatot az ő 
esetükben is, sötétszürkék, acélkékek, 
mélybordók, de hogy az összhatás ne 
legyen túlságosan komor, feldobhatjuk 
kedvenc mintás pólójukkal, egy-egy 
színes tornacipővel. Ha valami strapa-
bíróbbat és felnőttesebbet szeretnénk, 
akkor vásároljunk nekik igazi bőrből 
készült bokacipőt. 

la
u

r
a 

b
ia

g
io

tt
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stereo
bluetooth
headset
11 990 Ft
sONY

Öv
3990 Ft
NeW YOrker

Cipő
9995 Ft
ZArA bokacipő

11 990 Ft
reNO

játék
8990 Ft
Trash PacK 
Kor  
JátéksZiGet

Farmer-
nadrág
14 995 Ft
sPriNGfield

ing
4990 Ft
h&M

sapka
2490 Ft
BreNdON

sapka
2995 Ft
ZArA

zakó
5990 Ft
h&M

nadrág
25 990 Ft
levi’s

táska
1590 Ft
BudMil

upc_ARKADUM_200x260mm.indd   1 8/26/13   1:55 PM
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5 milliót 
elkölteni 
egy nap 
alatt!

1. ÁRKÁD Bevásárlóközpont, 
Budapest

5 000 000 Ft értékû ÁRKÁD vásárlási utalvány, 

melyet a nyertesnek 1 nap alatt kell elköltenie 

2. Apacs Ezüstékszer 60 000 Ft értékû nemesacél karóra 

3. Apacs Ezüstékszer 60 000 Ft értékû nemesacél karóra 

4. Apacs Ezüstékszer 60 000 Ft értékû nemesacél karóra 

5. Apacs Ezüstékszer 60 000 Ft értékû nemesacél karóra 

6. Stylist Gardrobe 40 000 Ft értékû személyre szabott stílustanácsadás és 

20 000 Ft értékû vásárlási lehetôség

7. Neckermann Utazási Iroda 55 000 Ft értékû Danubius hétvége

8. Juta 54 000 Ft értékû Calvin Klein óra 

9. Nike 52 470 Ft értékû nôi futókollekció

10. Játéksziget 40 000 Ft értékû vásárlási utalvány és Geomag 

mágneses építôjáték 11 990 Ft értékben

11. Camaïeu 50 000 Ft értékû ajándékkártya

12. Charm 50 000 Ft értékû nôi alkalmi ruha

13. INTERSPAR 50 000 Ft értékû SPAR vásárlási utalvány

14. Naturwash Autómosó 50 000 Ft értékû autókozmetikai csomag 

15. Party Point 50 000 Ft értékû családi party dekor csomag

16. Party Point 50 000 Ft értékû családi party dekor csomag

17. Party Point 50 000 Ft értékû családi party dekor csomag

18. Party Point 50 000 Ft értékû családi party dekor csomag

19. Sony Center 50 000 Ft értékû vásárlási utalvány

20. Sugarbird 50 000 Ft értékû vásárlási utalvány

Nyereménylista

OVT_2013_Promo_Arcadium_NyeremenyszelvenyNyeremenyek_200x260mm_0912_01.indd   1 9/12/13   3:46 PM

5 milliót elkölteni egy nap alatt!  
Ugye nem kihívás?

Nyereményjáték 2013. szeptember 1 - 30.

OVT_2013_Promo_Arcadium_200x260cm_0823_01.indd   1 8/23/13   4:53 PM
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Dominik: Pulóver 5990 Ft C&A | Sál 2790 Ft C&A | Farmernadrág 9995 Ft BershkA | Tornacipő 17 990 Ft dc/GArAGe store 

Táska 13 890 Ft monArChy   
FlórA: Hátizsák 5590 Ft C&A | Nyaklánc 2995 Ft reserveD | Blézer 10 995 Ft  reserveD | Sapka 6990 Ft Marie Lund/vAn GrAAF  

Nadrág 4995 Ft BershkA | Farmering 13 990 Ft DeverGo&FrienDs | Pulóver 14 990 Ft Marie Lund/vAn GrAAF | Balerinacipő 16 990 Ft S’oLiver/reno     



Divat egyéniségre szabva

árkáD  
FASHION

Az iskolai becsengetéssel az ősz is megérkezett, az évszakváltással pedig az egész 
család ruhatára megújulásra vár. Ehhez remek tippeket és különleges kreációkat talál 

divatoldalainkon, ahol számos új üzlet termékeit is bemutatjuk. 

noémi: Bőrdzseki 24 990 Ft review/vAn GrAAF | Ruha 8990 Ft virGiniA | Táska 27 990 Ft humAniC | Bokacsizma 9990 Ft humAniC
AnDrÁs: Zakó 98 990 Ft ToMMy HiLfiger/vAn GrAAF | Pulóver 12 995 Ft sprinGFielD | Farmernadrág 19 990 Ft DeverGo&FrienDs 

Cipő 26 990 Ft  humAniC 



Dominik: Pulóver 3590 Ft C&A | Baseballsapka 9490 Ft GArAGe store | Hátizsák 10 990 Ft monArChy | Nadrág 4990 Ft C&A
Tornacipő 17 990 Ft dc/GArAGe store | Gördeszka 35 990 Ft duSTerS/GArAGe store   

FlórA:  Pulóver 36 990 Ft PePe JeanS/vAn GrAAF | Mellény 8590 Ft C&A | Farmernadrág 9995 Ft BershkA | Sportcipő 16 990 Ft reno
Táska 7990 Ft BJörn Borg/monArChy | Óra 7990 Ft sprinGFielD   



FlórA: Poncsó 4590 Ft C&A | Pulóver 7590 Ft C&A | Nadrág 3000 Ft AmnesiA | Karkötők 1490 Ft-tól Bijou BriGitte 
noémi: Nadrág 28 490 Ft levi’s | Mintás ing 22 990 Ft levi’s | Dzseki 9990 Ft new yorker | Táska 12 590 Ft CArpisA

Fülbevaló 1490 Ft Bijou BriGitte | Karkötő 2590 Ft Bijou BriGitte   



Dominik: Póló 2790 Ft C&A | Dzseki 8590 Ft C&A | Farmernadrág 5590 Ft C&A | Tornacipő 16 990 Ft SuPra/GArAGe store  
noémi: Kabát 16 995 Ft orsAy | Sál 4995 Ft promoD | Ruha 10 990 Ft review/vAn GrAAF | Cipő 9990 Ft humAniC

Fülbevaló 3990 Ft Bijou BriGitte | Gyűrű 32 800 Ft swArovski   



FlórA: Pulóver 5590 Ft C&A | Farmering 3990 Ft C&A | Farmernadrág 4995 Ft BershkA | Karkötő 2990 Ft cruciani/órAszAlon
Aranyóra 74 900 Ft MicHaeL KorS/ÁrkÁD órA | Balerinacipő 4990 Ft humAniC   

AnDrÁs: Bőrdzseki 24 995 Ft sprinGFielD | Pulóver 7490 Ft new yorker | Nadrág 9995 Ft reserveD | Bakancs 32 490 Ft levi’s
Táska 22 990 Ft monArChy   



AnDrÁs: Ing 13 980 Ft Luciano groSSo/GriFF | Zakó 54 660 Ft angeLo/GriFF | Nyakkendő 7980 Ft arMando Lorino/GriFF 
Nadrág  14 990 Ft sAxoo lonDon | Cipő 59 990 Ft BeLMondo/sAlAmAnDer  

noémi: Top 1990 Ft new yorker | Blézer 11 990 Ft reserveD | Miniszoknya 9995 Ft promoD | Magassarkú 9995 Ft BershkA 
Nyaklánc és karkötők 18 000 Ft-tól pAnDorA | Charmok 5500 Ft-tól pAnDorA



AnDrÁs: Ing 14 990 Ft oLyMP/vAn GrAAF | Pulóver 29 990 Ft yooP/vAn GrAAF | Dzseki 29 990 Ft tom tAilor
Nadrág  27 990 Ft HiLfiger/vAn GrAAF 



AnDrÁs:  Zakó 41 290 Ft tom tAilor | Ing 13 990 Ft sAxoo lonDon | Nadrág 31 990 Ft ScoTcH & Soda/vAn GrAAF
 Sál 4590 Ft humAniC | Táska 18 990 Ft sAxoo lonDon  

noémi: Felső 7990 Ft virGiniA | Nadrág 6995 Ft CAmAïeu | Karkötő 1990 Ft Bijou BriGitte | Gyűrű 3990 Ft Bijou BriGitte
Táska 7290 Ft CArpisA | Bőrdzseki 39 995 Ft promoD   

AZ ÚJ HONEYMANIA
TERMÉKEKKEL

Legyél Te is királynő

Bársonyos kényeztetés bőrödnek
Már az ÁRKÁD Bevásárlóközpontban is 
szeretettel várunk!

Nyitás: 2013. szeptember 19.

Vágd ki a kupont és vásárolj bármely terméket az új Honeymania
termékcsaládból a budapesti Árkád Bevásárlóközpontban található 
üzletünkben és megajándékozunk egy illatos epres szappannal.
Egy vásárlónak csak 1 db ajándék szappan adható. Az ajánlat 2013. szeptember 
19-től 30-ig, illetve a készlet erejéig érvényes. Az akció más kedvezménnyel nem 
vonható össze.

thebodyshop.huKövess minket
facebookon



AZ ÚJ HONEYMANIA
TERMÉKEKKEL

Legyél Te is királynő

Bársonyos kényeztetés bőrödnek
Már az ÁRKÁD Bevásárlóközpontban is 
szeretettel várunk!

Nyitás: 2013. szeptember 19.

Vágd ki a kupont és vásárolj bármely terméket az új Honeymania
termékcsaládból a budapesti Árkád Bevásárlóközpontban található 
üzletünkben és megajándékozunk egy illatos epres szappannal.
Egy vásárlónak csak 1 db ajándék szappan adható. Az ajánlat 2013. szeptember 
19-től 30-ig, illetve a készlet erejéig érvényes. Az akció más kedvezménnyel nem 
vonható össze.

thebodyshop.huKövess minket
facebookon
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ÚJ MÁRKA AZ ÁRKÁD BEVÁSÁRLÓKÖZPONTBAN! 
1106 Budapest, Örs vezér tere 25/A    •    Süel Store - 1 emelet    •    www.facebook.com/suelknitwear
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Gyűrű 39 500 Ft swArovski | Bokacsizma 13 990 Ft onLyPinK/reno | Fülbevaló 24 990 Ft-tól pAnDorA
Karkötő 1990 Ft Bijou BriGitte | Táska 7990 Ft Bijou BriGitte  
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Árkád Bevásárlóközpont

I. emelet 1.37/b

www.charmlady.hu

Alkalmi és elegáns ruhák... minden alkalomraA minőség nem luxus!
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Teljes megújulás
ŐSZI SZÉPSÉGKALANDOZÁS

a forró nyár után bőrünknek extra figyelemre van szüksége, így az őszi hónapok 
a legideálisabbak ahhoz, hogy megajándékozzuk hatékony ápolótermékekkel, 

melyektől visszanyeri selymes bársonyosságát. Finoman lebarnult bőrünket könnyen 
sminkelhetjük a legújabb dekorkozmetikumokkal a legújabb trendek alapján.  

És ha még mindig nem elég az újdonságokból, akkor újjászülethetünk egy édes  
illattól vagy egy finom aromaterápiás kezeléstől...
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beautys m i n k t r e n d e k

Sminkmesterek  
álma
Sok sminkmester meglepődött, hogy 
eltűnt a kifutókról a füstös szem, mely 
évekig előkelő helyen tartotta magát. 
Helyét az újraértelmezett cicaszem 
foglalta el. A futurisztikus szemfestés 
most újra hódít, de mindenekelőtt 
a tökéletes, hibátlan arcbőrt 
bálványozzák a sminkmesterek.  

tökéletes bőr
Azt javasolják a szakemberek, hogy 
ötször annyi időt töltsünk az alapozás-
sal, mint eddig. A kozmetikai cégek 
kifejlesztették a legkülönbözőbb 
eljárásokat, hogy még simábbnak  
és még feszesebbnek tűnjön a bőr.  
Az optimális ragyogás elérése érdeké-
ben ecsettel vigyük fel az alapozót.  
A színe inkább világosabb legyen,  
mint a bőrszín. Utána helyezzünk  
el világosabb foltokat a homlokon,  
az orron és a belső szemzugnál,  
majd barna és rózsaszín pír keveréké-
vel hangsúlyozzuk a járomcsont ívét, 
illetve az orca legjobban kiemelkedő 
részét.  Az alapozás megkoronázása  
és befejezése a finom porpúder. 

Farmerkék cicaszemek
A szezon legtrendibb make-up tippjét 
a hatvanas évekből kölcsönözték,  
ugyanis visszatérnek az elbűvölő 
cicaszemek, ezúttal újabb színárnyala-
tokban. Ennél a sminknél a legfonto-
sabb, hogy megfelelően keretezzük  
a szem vonalát. Majd ezt a vonalat  
egy vattás pálca segítségével satírozzuk 
el. Így az alap kész, és most már jöhet-
nek a különböző árnyalatok, melyeket 
egészen a szemöldökünkig festünk. 
Egy kora délutáni koktélpartihoz 
szuper ez a smink, főleg ha a szezon 
legtrendibb átnyalatai, a királykék  
és a földbarna árnyalatok közül  
választunk.
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fémes fények 
az estée lauder   
the metallics őszi smink- 
kollekcióját a város  
és a kortárs építészet 
ihlette. a metálfény 
mindig kifinomult hatást 
kelt, természetes  
és merészebb színek  
esetén egyaránt 
működik. a kollekció 
különböző színeket  
és állagokat kínál.

1
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1. Folyékony alapozó Sheer and Perfect ShiSeido/Douglas
2. körömlakk marionnauD
3. szemhéjtus Pure Plum diorliner dior/Douglas
4. Folyékony alapozó bb decléor/marionnauD
5. arcpír blush collector Guerlain/Douglas
6. körömlakk anny/Douglas

  7. körömlakk oPi/Douglas
  8. Folyékony alapozó Serum taint ySl/Douglas
  9. szemceruza made to laSt PuPa/marionnauD
10. szemhéjfesték coSmoS dior/Douglas
11. szájfény Pure colour eStée lauder/Douglas
12. rúzs coco icon chanel/marionnauD
13. szemhéjfesték city drive ySl/Douglas
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beautya r c á p o l á s  F e l s ő F o k o n

Titkos  
csodaszerek
Száraz bőr, napozási ráncok, pig-
mentfoltok – már csak ez maradt 
a nyaralásból. Arcunk ősszel extra 
ápolást igényel. Összegyűjtöttük a leg-
jobb és legújabb – otthon is bevethető 
– krémeket, szérumokat és a profik 
legtitkosabb arcápoló kezeléseit.

a ragyogó arcbőrért
A túlzott napozás sajnos ráncok 
formájában hagy kellemetlen  
nyomot az arcon. Megakadályozhatjuk, 
hogy mélyebb redők alakuljanak ki 
belőlük, ha rendszeresen kényeztetjük 
a bőrünket. Az első lépés mindig egy 
kímélő arcradír. Nemcsak az elhalt 
hámsejteket távolítja el az arcról, de 
gyorsabb regenerálódásra is serkenti 
a bőrt. Az utána felvitt szérumok vagy 
arcolajok – melyeket a nappali krém 
előtt kell bejuttatni a bőrbe – hatalmas 
dózisban tartalmaznak regeneráló 
anyagokat, például retinolt vagy hasonló 
tulajdonsággal bíró növényi kivonatokat. 

a pigmentfoltok  
kivilágosítása
Egyáltalán nem bájos módon „öreg-
ségi foltoknak” is nevezik a kiadós 
napozások nyomán keletkező pig-
mentfoltokat. Az egyenletes bőrhöz 
vezető első lépés a mikrodermabrázió. 
Egy olyan kezelés, mely sokáig csak  
a bőrgyógyászok és a szépségszalonok 
kiváltsága volt, ma viszont már kap-
ható otthoni használatra is. Az eljárás 
újra felgyorsítja a bőrmegújulást,  
az arc sokkal egyenletesebb lesz utána.  
A fehérítő hatású nappali krémek 
pedig csökkentik a mélyebb bőrré-
tegekben a melaninképződést, emellett 
erős UV-védők, ezáltal megelőzik  
a további foltok kialakulását. 

átfogó regenerálás
az estée lauder advanced 
night repair 1982-es 
bemutatása forradalmi 
pillanat volt a bőrápolás 
történetében. Összetételét 
több mint 25 szabadalom 
védi világszerte. a gyógy-
szerészeti pipettával 
felszerelt, ikonikus „kis 
barna üvegcse” legendás, 
és világszerte számtalan nő 
piperepolcán megtalálható.
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1. hidratáló lotion dramatically different moisturising lotion clinique/Douglas
2. Éjszakai arckrém absolue nuit lancome/Douglas
3. színezett szemkörnyékápoló krém bb SiSley/marionnauD
4. szérum cellular performance SenSai/Douglas
5. szérum pigmentfoltokra even better clinical clinique/Douglas
6. arckrém ibuki ShiSeido/Douglas

  7. nappali emulzió uV-védelemmel ibuki ShiSeido/Douglas
  8. szérum absolue lancome/Douglas
  9. színezett hidratáló arcápoló hydralife bb cream dior/Douglas
10. krém nature/marionnauD
11. nappali arckrém nutriganics smoothing day cream/the BoDy shop
12. arctej annermarie Börlind/Douglas
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beautyp a r F ü m Ö k  V i l á g a

Érzelem  
és parfüm
Tudta, hogy az illatok az agy legális 
doppingszerei?  Már egyetlen aroma-
molekula elég ahhoz, hogy nyugod-
tabbnak vagy élénkebbnek érezzük 
magunkat. Mindez csodálatos módon 
megy végbe bennünk: az orrban lévő, 
kereken 10 millió szaglósejt révén  
az illat az idegpályákon agyunk úgy-
nevezett limbikus rendszerébe jut. 

a boldogság illata
Ez a terület felel többek között az 
érzelmi állapotunkért. Ha például 
levendula- vagy neroli illatot szago-
lunk, szürkeállományunk „nyugalom” 
üzenetet küld szét a testben. A rozma-
ring és a citrusfélék illata viszont épp 
ellenkező hatású, megemeli a vérnyo-
mást és javítja a koncentrációt.  
A virágos rózsa- vagy jázminillat ér-
zéki benyomást kelt és örömtelivé tesz. 
Így akár tudatosan is boldoggá tehet-
jük magunkat a megfelelő őszi parfüm 
kiválasztásával, hiszen majdnem 
minden csodás üvegcse tartalmaz a 
fent felsoroltakból egy-egy összetevőt 
valamelyik illat jegyében. Az is fontos, 
hogy illatunk a környezetünkben lévők 
számára is kellemes legyen, vagy akár 
vonzalmat ébresszen irántunk. Ehhez 
meg kell találni azt az illatot, ami a 
mi bőrünkön fejti ki ezt a különleges 
hatást – többek közt azért is érdemes 
a parfümériában több időt eltölteni, 
hogy megtaláljuk az igazit! 

csábítsak vagy lazítsak?
Az új évszak az újrakezdés időszaka,  
így joggal érezhetjük, hogy újításra 
szorul a ruhatárunk. Ehhez hozzátar-
tozik egy új illat is. Az őszi parfüm- 
újdonságokat nézegetve biztosan rábuk-
kanunk arra az illatra, amitől megnyug-
szunk, vagy éppen felélénkülünk. 
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pazar aroma
tízéves születésnapját ünnepli 
a givenchy illatok legendás 
parfümje, a Very irresistible. 
2003-ban a francia elegancia 
egyesült a tiszta stílusú 
amerikai bájjal, egyetlen 
illatban. a nemes parfümök 
három mestere, dominique 
ropion, sophie labbé és 
carlos benaim egyesítették 
tehetségüket, hogy illatba 
öntsék a legszimbolikusabb 
virágot, a rózsát.

1
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1. evidence yves rocher
2. chic petals cheap and chic moSchino/Douglas
3. elixir eScada/Douglas
4. my name truSSardi/Douglas
5. intense dolce&GaBBana/marionnauD
6. roses de chloe chloe/marionnauD

  7. raspberry/the BoDy shop
  8. réve van ceefS&arPelS/Douglas
  9. Flower in the air Kenzo/marionnauD
10. dior addict eau délice dior/Douglas
11. l’acqua rosa fendi/marionnauD
12. pop pleasures eStée lauder/Douglas
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beautyt e s t  É s  l É l e k

Bársonyosan 
selymes bőr
Bőrünk naponta komoly igénybevé-
telnek van kitéve. Aki nem sajnálja 
magától és bőrétől a kényeztetést, 
meghitt pillanatokra tehet szert. 

boldog pillanatok
Kifárasztja a munka? Szerelmi bánat 
vagy az őszi időjárás miatt rosszabb 
a hangulata? Az aromás illatokkal 
túljuthatunk a hangulati mélypon-
tokon, vagy kellemesen kipihenhetjük 
a fárasztó napokat. A kókuszdió,  
csokoládé vagy a vanília meghitt  
illata csodálatosan ellazít – olyan  
a lélek számára, mint egy vigaszdíj. 
A gyümölcsös, pezsgő citrom vagy 
a gránátalma új energiákat ébreszt 
bennünk, és jókedvre derít. A meleg 
vízben különösen jól érvényesülnek 
az illatok, és még fokozhatjuk is a 
hatásukat a speciális fürdőszerekkel. 
A pezsgőtablettából felszabaduló 
hatóanyagok apró buborékokban csik-
landozzák végig a testet, és kilazítják 
a begörcsölt izmokat, mintha csak 
egy jakuzziban ülnénk. Az aromás 
fürdősók visszaadják a bőrnek az 
elveszített ásványi anyagokat, az értékes 
argánolaj vagy gránátalma-kivonat 
pedig bársonyossá varázsolja azt. 

az est fénypontja
Fürdés után ne feledkezzünk el  
testünk krémezéséről: a testápolók  
és krémek selymes fényt kölcsönöznek 
bőrünknek, és stimulálják azt. A gyen- 
géd mozdulatok ugyanis jótékony 
hatással vannak a bőrben lévő ideg- 
végződésekre, aminek hatására a szer- 
vezet endorfin hormont kezd termelni, 
amely a boldogságért felelős, egyúttal 
lendületbe hozza az anyagcserét is.  
A sejtek több oxigént kapnak, a bőr rózsá- 
sabb lesz, kisimul és javul a vérellátás is. 1

újjászületés
a dm balea med ultra  
sensitive családja opti-
mális ápolást és haté- 
kony védelmet nyújt  
a nagyon érzékeny, illetve  
az allergiára hajlamos 
bőrnek. a termékek alap- 
ját egy speciálisan érzé- 
keny bőrre kifejlesztett  
hatóanyag-komponens adja.
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  7. tusfürdő dr. orGanic/harmónia reformház
  8. szilárd arcszérum full of Grace/lush
  9. szappan Savon extra-doux/l’occitane
10. testvaj honeymania/the BoDy shop
11. tusfürdő it’S raininG men/lush
12. testápoló ShimerinG Body lotion/flormar
13. orbánfű masszázsolaj farfalla/harmónia reformház

1. testápoló chocomania/the BoDy shop
2. csillámló testolaj honey Bronze/the BoDy shop
3. bőrradír Shea ScruB/the BoDy shop
4. szappan PorridGe/lush
5. testolaj nutrion/yves rocher
6. testradír amande Pate delice/l’occitane 
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Divatba jött a rubin csoda

a szuperzölDség

Mélylila és impozáns, persze csak ha felvágjuk. Első ránézésre kívülről  
csak egy szürkéslila gumó, belül viszont mennyei ízt és egészséges  

tápanyagokat rejt. A cékla valóságos csodaszer: se szeri, se száma a dicséretnek.
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á’ la carte
c é k l á s  f i n o M s á g o k

Céklás tabulé avagy pink kuszkusz
Hozzávalók: 1 csésze bulgur, 1/3 csésze víz, 3 db cékla, 2 ek. főtt csicseriborsó, menta, 1 ek. mazsola, 2 ek. tahini (szezám-
paszta), 2 db narancs leve, 1 ek. fehérborecet, 1 kk. szójaszósz, 1 kk. olívaolaj, őrölt kömény, friss snidling, gyömbér, fahéj, curry 
Elkészítés: Európában bulgur néven ismert a kuszkusz egy nagy szemű fajtája, amiből a tabulé salátát készítik. forraljuk fel a vizet,  
és keverjük hozzá a bulgurt. főzzük puhára, majd pihentessük egy órát. A dresszinghez dolgozzuk össze villával a szezámpasztát,  
a narancslevet, az ecetet, az olívaolajat és a fűszereket. A mazsolát aprítás előtt áztassuk vízbe negyed órára. csomagoljuk a sóval, 
köménnyel pácolt céklákat héjastól egy alufóliába, süssük 20 percig a sütőben, majd kihűlve kockázzuk apróra. A bulgurt csepegtessük 
le, tegyük salátástálba, majd keverjük hozzá a céklát – ettől szép rózsaszín lesz a tabulé. A csicseriborsót, a snidlinget, a mentát és  
a mazsolát is tegyük bele, majd forgassuk jól össze a dresszinggel. snidlinggel, céklacsírával szórva, egy kis friss tejföllel kínáljuk.
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Vadlazac bébicéklával
Hozzávalók: 4 szelet vadlazac, 1/2 kg bébicékla,  

4 dl cider (almabor), 1/2 dl gránátalmaszirup,  
3 szelet alma, kis ek. sózott fenyőmag,  

2 ek. vaj, 1 ek. céklacsíra, só, bors
Elkészítés: Ennél az ételkülönlegességnél  

a céklát érdemes ciderben előfőzni, mert elveszi 
a zöldség esetleges földes ízét – de hogy biztosra 

menjünk, tovább finomíthatjuk, ha néhány  
almaszeletet és gránátalmaszirupot is adunk hozzá. 

Hámozzuk meg a céklácskákat, és vágjuk cikkekre 
őket. tegyük lábasba az almával együtt, öntsük 

fel ciderrel, és ízesítsük gránátalmasziruppal. 
sóval, cukorral enyhén fűszerezzük, majd főzzük 
puhára a céklát. A fenyőmagot törjük meg kissé 

egy gránitmozsárban, majd pirítsuk meg egy száraz 
serpenyőben, és tegyük félre. Mossuk meg a frissen 

vásárolt vadlazacot, majd miután mindkét oldalát 
szárazra töröltük, sózzuk-borsozzuk ízlésünk szerint. 

Hevítsünk vajat egy serpenyőben, és a lazac bőrös 
oldalával kezdve oldalanként 2-3 perc alatt pirítsuk 

meg. Vegyük ki a halat, s a fenyőmagot forgassuk 
bele a meleg vajba, majd halmozzuk a szeletek  

bőr nélküli felére. Melegen, céklakörettel és friss 
céklacsírával díszítve tálaljuk.

Céklás almatorony 
kecskesajtos 
szilánkokkal
Hozzávalók: 2 db zöld alma, 2 db hasonló  
méretű cékla, 10 dkg „Saggio di capra” érett 
kecskesajt, 2 ek. olívaolaj, 1 ek. almaecet,  
2 teáskanál méz, céklacsíra
Elkészítés: Ha különlegeset szeretnénk enni, 
mindenképpen próbáljuk ki a saggio di capra érett 
kecskesajtot, ami a frissel ellentétben nem lágy, 
hanem szinte szilánkos, parmezánosra érett.  
A céklát természetesen ehhez az ételhez is 
megfőzhetjük ciderben (almabor), sőt a dresszingbe 
is kerülhet egy-két evőkanálnyi. keverjük össze az 
olajat, a mézet és az ecetet (és ha van, akkor a 
cidert is), és tegyük félre összeérni a dresszinget. 
Hámozzuk meg a céklát, és közepes tűzön kezdjük 
el főzni. Amikor már majdnem kész, egy-két percre 
dobjuk mellé a jól megmosott, ám hámozatlan 
almaszeleteket. Ügyeljünk a szeletek vastagságára, 
hiszen akkor lesz érdekes a látvány, ha az alma 
és a cékla ugyanolyan vastagok. A szeletekből 
építsünk tornyot a sajtszilánkokra, a tetejére 
tegyünk céklacsírát. Ha a szobrászmutatvány még-
sem sikerülne, az ízek majd mindenért kárpótolnak!
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édes  
Napok
Millenáris Park
2013. 09. 20–22.
ideiglenesen a Millenárisba költözik az ország 
legédesebb fesztiválja, ahol vendégországként  
svájc idén külön figyelmet kap. csokoládéakadémia, 
koncertek, borok és egyéb finomságok várják az 
édesszájúakat, ahol megannyi csokoládé- és édesség 
különlegességet kóstolhat meg a nagyérdemű!

culture
2 0 1 3 .  ő s z i  p r o g r A M o k

Borjour extra
Budapest, Petőfi tér – Zsófia Rendezvényhajó
2013. 09. 28.
Hajókázva a dunán, kilenc borászat borát kóstolva tölthetjük 
majd el szeptember utolsó, remélhetőleg napfényes szom-
batját. A második hajós borjouron ismét új fiatal borászato-
kat fedezhetünk fel, s az extra helyszín, randevúzásra is tö-
kéletesen alkalmas. A Margitszigettől a nemzetiig, balatontól 
Egerig utazhatunk egy jeggyel, s kóstolhatunk korlátlanul.

Chagall: 
Háború és 
béke között
Magyar Nemzeti Galéria
szeptember 13-tól látogat-
ható egészen január 5-ig  
a Marc chagall és ámos 
imre műveit felvonultató 
kiállítás, amely az őszi szezon 
legmegkapóbb tárlatának 
ígérkezik. A kettős kiállítás 
két jelentős művész munkáit 
állítja párhuzamba.

piknik 
Libri Kiadó
Magyarország egyik legis-
mertebb chefje, segal Viktor 
ezúttal a nagyközönséget 
veszi célba. piknik című köny-
vében egyszerűen, legfeljebb 
20 perc alatt elkészíthető 
hideg és meleg ételeket, 
italokat kínál. 

Kapható: ÁRKÁD/Libri



79Az árkád budApEst trEndMAgAzinjA

Nickelback – The Hits Tour
Papp László Budapest Sportaréna
2013. 11. 08., 20 óra
A kanadai rockzenekar the Hits turnéjával indul az öreg kontinens, Európa 
felé. Elhozzák nekünk a legnagyobb slágereiket a How You remind Me című 
daltól a photograph-on át a burn it to the ground-ig, és persze bulizhatunk 
a rockstarra is. Az 5 grammy-jelölést magáénak tudó bandát a billeboard 
az „évtized bandájának” választotta 2009-ben, így már most izgatottan 
tördeljük kezeinket, hogy jöjjön el végre november 8. napja.

Bruno Mars: Moonshine 
Jungle
Papp László Budapest Sportaréna
2013. 11. 07., 20 óra
Az énekes-dalszerző-producer-zenész multitalentum, 
Honoluluban, Hawaii szigetén született, és hamar  
a világ legfiatalabb Elvis-imitátora lett, majd a nászút  
las Vegasba című filmben a fiatalkori Elvist is eljátszhatta.
Előadóként csak 2010-től élvezhetjük zenéjét. Az idei ősz 
egyik legnagyobb buliját egy kellemes őszi csütörtökön a 
fiatal sztár társaságában tölthetjük el, hiszen nincs ennél 
jobb program egy fárasztó hétköznap végén.

lana Del rey:  
Burn to Die

Universal Music
Az elbűvölő énekesnő az idei brit Awards  

legjobb női szóló énekesnője lett. Már dolgozik  
legújabb albumán, amely 2013 végén kerül  
a boltokba. Addig is a burn to die albummal 

fertőzhetjük meg a baráti társaságunkat, s kizárt,  
hogy a Video games, summertime sadness,  

és burn to die számokkal mindez ne sikerülne.  

Kapható: ÁRKÁD/MédiaMarkt

The great getsby: 
Válogatás
Universal Music
ki gondolta volna, hogy a húszas évek 
Amerikáját jay-z ugyanolyan hitelesen 
tudja átadni a zenében, mint leonardo 
dicaprio a filmvásznon? A mozi zenei 
albumán beyoncé, jack White, sandé 
Emely, Will i Am, fergie, kayne West, 
florence és sia is közreműködött.

Kapható: ÁRKÁD/MédiaMarkt

gödöllői  
programok
A gödöllői királyi kastély idén ősszel  
is különleges programokkal várja látogatóit. 

www.kiralyikastely.hu
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horoscope
2 0 1 3 .  ő s z

        oroszlán
július 23. – augusztus 22.
OrOSzlán nő Egyfajta magabiztos 
nyugalom jellemzi, és ez nemcsak  
a napon sütkérező oroszlán lustasága,  
hanem mély önmagára találás.  
Talán még soha nem volt ennyire  
hajlandó arra, hogy őszintén  
szembesüljön az önben harcoló erőkkel, 
mégpedig nyitottan és elfogadóan.  
Tipp: Kiegészítők minden mennyiség-
ben – ez az ősz mottója!
OrOSzlán férfi Végre nem törődik vele, 
hogy ki mit gondol, vagy mennyire  
elfogadható mások számára, hogy ön 
mit szeretne. Tisztán látja a célt,  
és minden adottsága megvan ahhoz, 
hogy meg is szerezze magának.  
Legyen büszke az elért eredményeire, 
és élvezze ki maradéktalanul mindazt, 
amit megszerzett! Tipp: Tűnjön ki a 
tömegből egy élénk színű ingben!

        kos
március 21. – április 20.
KOS nő Néhány kellemetlen hír miatt 
ősz elején morózus a hangulata, de egy 
váratlan fordulat az ön malmára hajtja 
a vizet, és akár még anyagi előnyhöz 
is juthat. Nagyobb energiákat kel-
lene fektetnie az ügyeibe ahhoz, hogy 
gyümölcsözővé váljanak. 
Tipp: Dobja fel hangulatát és ruhatárát 
pár élénk színű kreációval!
KOS férfi Megint kihátrált egy 
olyan helyzetből, amely könnyen 
tisztázhatott volna fontos dolgokat. Így 
nehezebben jut előre és a támogatói 
köre is megcsappanhat. Tisztában van 
azzal, hogy merre halad, csak a cél kör-
vonalai mosódtak el. Kérje ki kedvese 
véleményét a helyzetről! Tipp: Egy 
trendi karóra magabiztosságot sugároz 
és még praktikus is!

       szűz
augusztus 23. – szeptember 22.
Szűz nő Ebben az évszakban jelentősen 
átalakulhat párkapcsolata vagy a 
párkapcsolatról alkotott véleménye.  
Ez nem feltétlenül jelent rosszat, sőt  
többnyire inkább azt jelzi, hogy késszé 
válik egy tartós, valódi társkapcsolatra. 
Közel tudja engedni magához a párját, 
teljes mértékben önmaga lehet, amikor 
együtt vannak.  Tipp:  Rendezze kicsit  
át az otthonát az új évszak beköszöntével, 
jót fog tenni a változás!
Szűz férfi Ha nincs állandó kapcsolata, 
akkor történhet valami, ami megerősíti 
önben az érzést, hogy létezik olyan 
szerelem, amely megadja önnek azt, 
amire igazán szüksége van. Ez lehet egy 
találkozás, egy olvasmányélmény vagy 
akár egy valósághű álom is. Tipp: Egy kis 
mozgás és sport mindig feltölti az em-
bert, és erre most nagy szüksége lehet.

       bika
április 21. – május 20.
BiKa nő Vannak helyzetek, amikor 
a kivárással többet ér el, mint ha 
kiköveteli, ami jár önnek. Ha a hiva-
tásában új területekre merészkedik, jó 
lenne, ha megbízható segítőkkel venné 
magát körül. Tipp:  Vásároljon néhány 
klasszikus darabot, melyek akár évtize-
dekig jó szolgálatot tesznek majd.
BiKa férfi Fontos most a pénzügyek-
ben a másokkal való együttműködés. 
Keressenek házastársával vagy üzleti 
partnerével olyan megoldásokat, ame-
lyek mindkettőjüknek megfelelnek.  
Ne tartsa most magában az érzéseit! 
Még ha nem is mondja ki őket, rend-
kívül fontos, hogy legalább magában 
megfogalmazza, hogy mit érez.  
Tipp:  Egy lezser tornacipő mindig  
jó választás a szürke hétköznapokon.

        rák
június 22. – július 22.
ráK nő  Ezekben a hetekben végre 
megszületik a döntés egy olyan kérdés-
ben, ami miatt nem tudott továbblépni. 
Attól függetlenül, hogy az eredményt  
most kedvezőnek vagy éppen 
kedvezőtlennek éli meg, maga a döntés 
mindenképp levesz egy nagy terhet a 
válláról. Szabadnak érzi magát, olyan 
lesz, mintha új szakasz kezdődne az 
életében. Tipp: Egy dögös magassarkú 
sokat lendíthet önbizalmán!
ráK férfi Élete minden területén 
megkönnyebbülést hoz az ősz. Ezt 
megérzik a környezetében élők és dol-
gozók is, ezért most több lehetőséget 
és nagyobb bizalmat kap mindenkitől. 
Mivel tele van energiával, meg is fogja 
szolgálni a megelőlegezett bizalmat.  
Tipp: Egy sportos zakó remekül kife-
jezheti laza, mégis kifinomult stílusát!

        ikrek
május 21. – június 21.
iKreK nő Minden reggel a munka, a 
rohanás, a folyamatos hajtás. Úgy érzi, 
ha még egy ilyen időszakot végig kell 
csinálnia, egyszerűen összeesik, és 
három napot végigalszik. Bármeny-
nyire kifáradt is, még egy kis időt ki 
kell bírnia! A következő néhány hét 
már nem lesz olyan fárasztó, és a teljes 
kikapcsolódással járó pihenés sincs 
már messze. Tipp: Válasszon egy vidám 
balerinacipőt, amely csinos, mégis  
kényelmes az egész napos rohanásban.
iKreK férfi Idézze fel magában napjában 
többször azt a célt, amit megálmodott,  
és érezze, hogy már nincs messze tőle!  
Fontos, hogy ápoljuk és tápláljuk  
magunkban ezeket a gondolatokat!   
Tipp: Egy határidőnapló vagy egy tablet 
nagy segítség lehet a szervezésben!
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       vízöntő
január 21. – február 19.
VízönTő nő Minden olyan tevé-
kenységnek kedvez ez az évszak, 
amely szervezést, gondos előkészítést 
igényel. Ez vonatkozhat szakmai 
előmenetelének átgondolására éppúgy, 
mint elmaradt tennivalóinak számba-
vételére és elintézésére. Most nem jelen-
tenek terhet ezek a feladatok, kimon-
dottan élvezi őket. Tipp: Töltsön több 
időt családjával, szeretteivel – szüksége 
lehet a tőlük kapott energiákra!
VízönTő férfi Időnként a feladataink 
között is rendet kell raknunk,  
hogy lássuk, mi az, ami valóban fontos.  
A kemény munka után megérdemelné 
a pihenést, de valószínűleg sokkal  
több energiája lesz, mintsem hogy 
pihenésre gondolna.  
Tipp: Válogassa át ruhatárát, sok kincsre 
bukkanhat a szekrény mélyén!

        mérleg
szeptember 23. – október 22.
Mérleg nő A legegyszerűbb baráti 
meghívás is az év bulijává alakul,  
ha elengedi magát, és megosztja  
a többiekkel az önben tomboló 
mérhetetlen energiát. Nem is kell, 
hogy különös dolgok történjenek, 
most a leghétköznapibb események-
ben is meglátja a szépet.  
Tipp: Az arany és a fekete kom-
binációval most még jobban kife-
jezheti sziporkázó személyiségét.
Mérleg férfi Idén ősszel egyszerűen 
ellenállhatatlan az ellenkező nem 
számára, aminek minden percét ki is 
élvezi. Könnyen létesít kapcsolatot, 
és szinte csak önön múlik, hogy ezek 
a kapcsolatok milyen irányt vesznek. 
Tipp: Néha tarson egy kis pihenőt, 
különben hamar ki fog merülni a 
nagy bulizásokban!

        nyilas
november 22. – december 21.
nyilaS nő Az idei ősz egyértelműen az 
élvezetekről szól. Érzékei élesebbek, 
mint valaha, így a legkisebb impulzus 
is elég, hogy észrevegye a lehetőségeket, 
és éljen velük. Nyitottsága az élet min-
den területén megmutatkozik. Bátran 
próbál ki új ízeket, új színeket, tevékeny- 
ségeket és még szerelmi kalandokba is 
belebocsátkozhat. Tipp: Iratkozzon be 
egy szakkörre vagy bortanfolyamra – 
most mindenre nyitott lesz!
nyilaS férfi Az ősz legnagyobb 
felfedezése, hogy megérti: nem az im-
pulzusok hiánya miatt maradt ki eddig 
mindenből, hanem az ön nyitottsága 
hiányzott. Megtanulja más szemmel 
nézni azokat az embereket, akik odafi-
gyelnek vágyaikra. Tipp: Mozduljon ki, 
járjon többet a természetbe, segíthet 
megismerni önmagát!

        halak
február 20. – március 20.
HalaK nő Különös érzékenységet 
tapasztal önmagában ebben a pár 
hónapban. Jobban észreveszi maga 
körül az embereket, sokkal inkább 
meglátja, mire van szükségük, mit 
miért tesznek, mire vágynak.  Tipp: 
Merüljön el a gasztronómia világában 
– remek módja a kikapcsolódásnak!
HalaK férfi Vegye észre, hogy 
minden és mindenki folyamatosan 
változik. Higgyen benne, hogy a vál-
tozás pozitív irányba történik, mintha 
csak egy állandó fejlődési folyamat 
egyes lépései lennének. Több olyan 
összefüggést is felfedezhet most,  
amelynek egyáltalán nem volt tuda-
tában, és amelyek hátráltatták  
hogy túllépjen korábbi történéseken.  
Tipp: Egy pár napos utazás még job-
ban segíthet gondolatai rendezésében.

        skorpió
október 23. – november 21.
SKOrpió nő Mostanában nagyon sokan 
legyeskednek ön körül, mert kivirult  
és jól érzi magát a bőrében. Ez a hely-
zet tetszik a hiúságának, de ne használ-
ja ki a másik nemet, mert később, 
amikor szüksége lenne a barátságukra, 
már nem fognak bízni önben!  
Tipp: Vágasson új frizurát, és  
merüljön el a bókok tengerében!
SKOrpió férfi Az ön hangulatára 
mindig is erősen hatott a környezete. 
Ha úgy érzi, ideje lenne újítani valamit 
otthonában, találjon ki apróbb  
változtatásokat! Vásároljon új ágyta-
karót vagy függönyt, esetleg rendezze 
át azt a helyiséget, ahol többnyire 
tartózkodik. A környezet megújulása 
önben is elindítja a változást. 
Tipp: Az egyszerűbb újításokat akár 
barátaival közösen is megcsinálhatja!

        bak
december 22. – január 20.
BaK nő Az elfogadásnak egy olyan 
megkérdőjelezhetetlen jelét tapasz-
talhatja meg, ami valami nagyon mély 
sérülését gyógyítja vagy egy nagyon 
régi félelmét szünteti meg. Legélén-
kebben a személyes kapcsolataiban 
élheti meg ezt, de az élet bármely 
területén szert tehet erre a tapaszta-
latra.  Tipp: Egy koktélparti remek 
alkalom lehet kapcsolatai felfrissítésére.
BaK férfi Úgy érzi, párjával most 
teljesedik ki a kapcsolata, mintha 
eddig csak jelen lettek volna egymás 
életében. Talán nem is értették, miért 
tartanak ki egymás mellett, de most 
végre létrejött az a fajta kapcsolódás, 
amire mindig is vágytak és amit min-
dig is méltónak éreztek önmagukhoz. 
Tipp: Menjenek el egy romantikus hét-
végére, és élvezzék egymás társaságát.
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Az Árkád Bevásárlóközpontban 

az MKB Bank üzletközponti fi ókja 

2013. szeptember 16-ától 

új, jól megközelíthető helyen, 

a földszinti főbejárat mellett nyújt 

korszerű, a legmagasabb minőségi 

követelményeknek is megfelelő 

pénzügyi szolgáltatásokat. 

Az új kirendeltség területén egy 
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ügyfelek rendelkezésére. 
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H-CS: 10:00-18:00, P: 10:00-17:00.

Új helyen, 
új köntösben, 
a megszokott 
minőségben
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A bankfi ók nyitva tartása változatlan: 

H-CS: 10:00-18:00, P: 10:00-17:00.

Új helyen, 
új köntösben, 
a megszokott 
minőségben



Új Sony VAIO® PRO

Egy vékony, 13,3”-os Ultrabook™, lenyűgöző képminőségű érintőképernyővel
és 4. generációs Intel® Core™ i5 processzorral. A repülőgépgyártásban már
ismert erős, de mégis könnyű karbonszálas kialakításnak köszönhetően csak
1,06 kg.  VAIO® PRO 13, a világ legkönnyebb Ultrabook™-ja.

*2013. június 5-én. VAIO® Pro 13 esetén összehasonlítás az
   érintéssel vezérelhető 33,7 cm (13,3”) méretű Ultrabook™ osztállyal.

Intel, az Intel Logo, Intel Inside, Intel Core, Ultrabook, és Core Inside az Intel Corporation védjegyei az USA-ban és/vagy más országokban.

A világ

33,7 cm-es Ultrabook™-ja

Ultrabook™. Inspired by Intel.

A VAIO a Windows 8 operációs rendszert ajánlja.


