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Divatban
az élen
A ruhákat a Stylist Gardrobe, Kristóf Szalon és a Charm biztosította

Odakint újra tavaszodik, így végre magunk mögött tudhatjuk a hideg hónapokat és a hosszú, sötét estéket. Ahogy a természet ébredezik és minden
újjászületik, úgy mi is lassacskán felkészülünk a
melegebb évszakra, annak megannyi szépségére.
A divattervezők jóvoltából a régóta vágyott tavasz számos különlegességet tartogat számunkra.
Közel 200 üzletünknek, köztük a nemzetközileg elismert, nagy múltú márkáknak köszönhetően bevásárlóközpontunk divatban az élen jár. Az ÁRKÁD
üzletösszetételének megerősítése, valamint területünk megnövekedése a menedzsment bővítését is
szükségessé tette. Ez év januárjától Beledi Rita és
Gazdag Dániel centermenedzser közösen irányítja
a bevásárlóközpontot. A minőségi szolgáltatások
biztosítása mellett megannyi programról, színes
kiállításról, kulturális eseményről, akcióról is gondoskodik az ÁRKÁD tevékeny csapata. Az újonnan nyílt üzletek és a divatvilág legújabb trendjei
is mind-mind felfedezésre várnak. Hétköznapokon
kedvező parkolódíjakkal, vasárnap pedig ingyenes
parkolással tesszük lehetővé mindenkinek, hogy több
ideje legyen körülnézni. Sietni csakis azért érdemes,
hogy ne maradjanak le egyetlen akciónkról sem.

Beledi Rita és Gazdag Dániel
bevásárlóközpont-igazgatók
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A Swarovski
számos forrásból
merít ihletet
ékszerkölteményei
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FASHION
6 Top Trends Akutális trendek, nélkülözhetetlen újdonságok. A divat- és szépségipar állandóan megújuló világa
folyamatosan tartogat néhány különlegességet
számunkra.
10 Stílus Beköszöntött a várva várt tavasz! A meleg,
vidám színek szempillantás alatt mosolyt csalnak
arcunkra, s ismét a boltok polcaira kerültek szebbnél
szebb ruhák és kiegészítők formájában.
16 Tavaszi Árkád-hírek A tavasz nem csak a gardrobunk
megújulásáról és testi-lelki újjászületésünkről szól.
Sokkal inkább egy új kezdetről, mely egy izgalmas,
eseményekben gazdag évet vázol elénk.
40 ÁRKÁD Fashion A hidegebb hónapok után szinte
felüdülés lelkünknek, hogy reggelente újra a hőn imádott
színesebb, légiesebb, tavaszi ruhaneműk után nyúlhatunk. Az új kollekciókat ezúttal a natúr árnyalatú ruhák,
élénk színű oversize kiegészítők és a különleges textúrájú kollekciók jellemzik.
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ACCESSORIES
28 Stílusos részletkérdés Letisztult formák, egyedi
stílusirányzatok, látványos minták és mindezek
tehetséges magyar tervezőktől.
34 Begyűrűzve Kerek, ovális, szögletes, bogyós – nem,
most nem Gombóc Artúr csokoládéiról beszélünk,
hanem a legújabb gyűrűtrendekről. A választás minden
bizonnyal nehézkesnek ígérkezik, hiszen szebbnél
szebb ékszerek várnak arra, hogy kiválasszák őket!

BEAUTY
48 Tavaszi megújulás Megszokhattuk már, hogy minden
évszak új trendeket teremt. Ez alól pedig az idei
tavasz sem kivétel, amikor is minden egy mesebeli
virágoskert színeiben tündököl. Selyemcukorkákat
idéző szemhéjfestékek, innovatív ránctalanító szérumok,
virágillatú parfümcsodák, lélekmelengető aromaterápiás
készítmények. Lássuk, milyen újdonságokat tartogat
számunkra a szépségipar!

32

Virágba borult tavaszi
divat különlegesség

51

Pasztellárnyalatok
és üde színek egyaránt
jelen vannak a tavaszi
sminkpalettákon

A’ LA CARTE
58 Divatszínek a tányéron A narancssárga, lila,
citromsárga színekben pompázó gyökerek divatba
jöttek. Készítsünk néhány látványos, és nem utolsósorban egészséges tavaszi finomságot!

CULTURE
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A 2014-es tavaszi
divat színei a vidám
és vonzó nőiséget
sugározzák

62 Tavaszi programok Elérkezett a testi, lelki, szellemi
feltöltődés ideje. A természet, a kultúra és a nagyváros
energiáinak befogadására ez a legalkalmasabb időszak. A következő hónapokban számos olyan koncert,
rendezvény és könyvújdonság vár ránk, melyek
segítenek, hogy az idei tavasz is érdekesen induljon!

HOROSCOPE
64 Tavasz Március, április és május számos pozitív
változást hoz, korábbi konfliktusok is sikerrel oldódnak
meg. Az új évszak a megoldások időszaka lesz.
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Ikonikus kiegészítő

Arany csilogás

Az Estée Lauder életre keltette a nők titkos vágyainak tárgyát,
és megalkotta a Pure Color Envy Sculpting Lipsticket. Az új rúzs
20-féle merész színben kapható, melyek elsősorban az ajkak ívét,
valamint teltségét hivatottak hangsúlyozni. Látványos színekkel,
többdimenziós pigmentekkel, valamint különleges hidratáló
formulával teszi tökéletessé ajkaink formáját. Apró luxusérzés,
mely újfajta, elegáns rúzstokba csomagolva érkezik.
www.esteelauder.hu

A népszerű Max Factor Creme Puff kompakt
púder nemrégiben ünnepelte megalkotásának
60. évfordulóját. A jubileumra való tekintettel
a termék csomagolása megújult és egy
valódi világsztárt is kapott múzsának.
Gwyneth Paltrow hollywoodi színésznő mutatja
be a terméket a nagyközönségnek, amely
a jól megszokott minőségben, 3 új árnyalatban
került a boltok polcaira. A Creme Puff tökéletes
fedést biztosít, valamint ragyogó arcbőrt
varázsol használójának.
www.facebook.com/MaxFactorHungary

Szédítő buborékok

A világ legismertebb és legelismertebb champagne-háza
a Moët & Chandon, amelynek nedűjét előszeretettel kortyolgatják
a sztárok az Oscar-gálán, valamint a Grammy-díjátadón.
A Moët & Chandon Brut Imperial Roséban főleg szamócára,
virágokra és kis marcipánra emlékeztető jegyekkel találkozunk.
Majd ha belekortyolunk, a lélegzetünk is eláll a pattogó, szédítő,
virgonc buborékoktól, amelyek lágyan, krémesen és habosan
igyekeznek tökéletessé varázsolni a hamísítatlan Moët-élményt.
www.moetchandon.com
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Újabb műalkotások

A Swarovski ékszerház hagyományosan
minden szezonhoz választ egy tematikát,
amely végigvonul az egész kollekción. Idén
kétféle érdekes, színpompás vonal jelenik
meg: a földszínekkel és egyszerű anyagokkal
készülő „törzsi csillogás”, valamint a kortárs
vonalat képviselő, elsődleges színeket használó „monokróm kék”. Ez a különös kettősség erős identitást kölcsönöz a márkának,
legújabb kollekciója pedig minden bizonnyal
óriási sikert arat majd a vásárlók körében.
www.swarovski.hu

Rózsaszín füst

A Burberry új illata összhatásában
nőies, ugyanakkor erőteljes,
klasszikus, de váratlan is egyszerre.
Angol levendula és narancsvirág,
a nőszirom és pézsma érzéki
keveréke elbűvöl minden fiatal
és vagány nagyvárosi nőt. Suki
Waterhouse angol színésznő bájos
arca és lehengerlő személyisége
pedig jól megtestesíti a palackba
zárt füstöt és a rózsaszín púderfelhőt, amely a Burberry Brit
Rhythm viselőjét feltétlenül jellemzi.
www.burberry.com
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Öltönyuniverzum
A Kristóf Szalonban hozzáértő, segítő kezek
vigyáznak ránk, hogy a legtökéletesebb
öltönyben pompázhassunk a nagy alkalmakkor, egy üzleti tárgyaláson vagy netán
egy esküvőn. Bátran hordjuk hétköznapokon
is, hiszen a férfi leghatásosabb eszköze
kétségkívül egy jól szabott öltöny!
www.kristof-ferfiruha.com

A technika bűvkörében

Aki szereti a kémes filmeket, netán igazi geek, egészen biztosan régóta álmodozik egy mindentudó óráról. Szerencsénkre
nem kellett sokat várni egy mindentudó csodakütyüre, hiszen
a Samsung Galaxy Gear okosóra már nálunk is kapható
a kereskedőknél. Az óra szinte mindent tud, amit Androidos
nagytestvérei: szuper designos megjelenés, lehet vele telefonálni,
jó minőségű fotókat készíteni, zenét hallgatni és még számos
más remek dolgot csinálni. Igazán jól a Samsung Galaxy S4-es
mobilkészülékünkkel együtt működik.
www.samsung.com

Igazi úriember
A Givenchy nem hagyja elveszni az eleganciát és
a kifinomultságot a férfiakból, ezért megalkotta új
illatát, a Gentleman Only Intense-t, melyet – mint ahogy
a neve is mutatja – csak igazi úriemberek viselhetnek.
Az új parfüm a modern férfi illata, aki számára az
érzékiség a természetes elegancia része. A bársonyos,
fás összetevők mellett a bőrhatású jegyek dominálnak leginkább. Az új illat a Hubert de Givenchy által
megalkotott híres Gentleman utódja, viselése legalább
olyan egyértelmű és természetes, mint egy jól szabott
öltönyé. Férfias, buja illat, amely legjobb formáját akkor
hozza ki viselőjéből, amikor leszállt az este.
www.givenchy.com
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samsonite.hu

Samsonite Márkabolt
ÁRKÁD bevásárlóközpont
Budapest
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Fehér blézer 9995 Ft RESERVED
Türkiz top 6995 Ft BERSHKA
Fekete ceruzaszoknya 5995 Ft PROMOD
Karóra 74 900 Ft MICHAEL KORS/ÁRKÁD ÓRA
Arany bogyós lánc 1790 Ft SIX
Bézs táska 7290 Ft CARPISA

púderes báj

Klasszikus, nó´ies, stílusos
A tavasz színei a vidám és vonzó nőiességet sugározzák. A pasztellés bézs árnyalatok reneszánszukat élik. Ezért ha gardróbunkból még
hiányzik néhány kultikus darab, igyekezzünk mihamarabb beszerezni!

Lazacszínű ruha 14 900 Ft SÜEL
Táska 16 995 Ft PROMOD
Aranygyűrű 1190 Ft SIX
Arany karkötő 1990 Ft SIX
Kék köves fülbevaló 2590 Ft NINAKOKO
Bőrcsizma 18 500 Ft LASOCKI/HUMANIC

Blézer 9995 Ft PROMOD
Pasztellkék szoknya 9990 Ft AMNESIA
Body 10 995 Ft WOMEN’s SECRET
Virágos lánc 3990 Ft SIX
Szürke pumps 6190 Ft JENNIFER/CCC shoes
Arany clutch 9990 Ft DIVA COLLECTION/X-CLASS

Mintás szoknya 1990 Ft NEW YORKER
Ing 9595 Ft PROMOD
Köves gyűrű 1790 Ft SIX

Pulóver 9995 Ft ZARA
Farmersort 11 990 Ft RETRO
Színes köves lánc 9690 Ft NINAKOKO
Táska 7990 Ft SIX
Bokacsizma 9990 Ft NEVER 2 HOT/HUMANIC
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Hippi stílusjegyek
A Triumph idei tavaszi/nyári kampányában visszaköszönnek a laza, hippi stílusjegyek, s színben is a virágos, barack,
rózsaszín és kék színekkel találkozhatunk. Mindeközben
anyaghasználatban elegáns, finom, puha és légies darabok
simulhatnak hozzánk. Az idei tavasz egyik nagy slágere
a hipster alsó lesz, amely vastag pántjával kényelmes viselet
a hétköznapokon, ugyanakkor szexi és nőies is egyben.
www.triumph.hu

Világmárkák tárháza
Tag Heuer, Oakley, Ray Ban, Gucci, Bulgari,
Guess, Retro és más világmárkák napszemüvegei,
szemüvegkeretei egyedülállóan nagy választékban
érhetőek el exkluzív környezetben. Az Optic World
optikai hálózat legnagyobb üzlete látásvizsgálattal,
kontaktlencse-illesztéssel és felkészült szakemberekkel várja az ÁRKÁD-ban a hét minden napján.
www.opticworld.hu

Pillangóeffektus
Lassan továbbléphetünk a borús hétköznapokon.
Gyakrabban előtűnnek a felhők mögül a nap sugarai,
és egyszer csak, amikor nem számítunk rá, reggel
a tavasz illata árad majd az utcákon. Egyre színesebbé
válik a természet: kövessük mi is bátran sminkünkben,
amihez tökéletes partner lehet a Flormal legújabb
kollekciója, a Terracotta Mono Eyeshadow.
www.facebook.com/flormarmagyarorszag
16 az árkád budapest trendmagazinja

Vidám
ragyogás
Kecses pillangókkal és kedves
százszorszépekkel várja a tavaszt
a PANDORA, amely motívumok
a tavaszi kollekció csaknem
minden ékszerén visszaköszönnek.
A kifinomult és nőies darabok
színvilága a tavasz könnyedségét
adja vissza, az ékszereket a lágy
pasztellszínek, valamint a lila és
a rózsaszín árnyalatai jellemzik,
amelyek romantikus hangulatot
csempésznek megjelenésünkbe.
www.pandora.net

Szépségszigettel
vár az Interspar!
Kevesen tudják, hogy a Spar megújult üzlete mellett
egy Szépségsziget is várja a szépülni, megújulni várókat.
Több száz kozmetikai termék közül válogathatunk,
amelyek mind-mind a mi szépülésünkre teremtettek.

Szépségkártya
A Marionnaud ajándékkártya praktikus ajándék
bármilyen alkalomra, amely bárkinek garantáltan
örömet szerez. Tetszőleges összeggel feltölthető,
és akár több részletben is levásárolható az ország
valamennyi Marionnaud Parfümériájában.
www.marionnaud.hu
az árkád budapest trendmagazinja 17
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Vitorlát fel!

A tenger természetességével és magával ragadó hatásával
a nyár legmeghatározóbb szimbóluma, amely megtalálható
a GAS 2014 tavasz/nyári kollekciójában is. A határozott
tengerész-egyenruháktól a sportos, vitorlásdarabokon át
a kikötőben dolgozók vintage öltözetén keresztül egészen
a könnyed, laza, tengerparti viseletig mindent felölel
a kollekció. Még a színek is a tengerpartot festik le:
krétafehér, homokszínek, a tenger tónusai a mélykéktől
az azúrig, korallárnyalat, vibráló és púderrózsaszínek.
www.gasjeans.hu

Lakásdekoráció
magas fokon
Tegyük különlegessé lakásunkat a Stile Interio
új 3D fali dekorációival. Egyszerűen, a dobozban található kétoldalú ragasztóval felhelyezheti a designelemeket, amelyek egyedivé varázsolják lakásunkat. A rengeteg forma, a színek
kombinálhatósága kreativitásra ösztönöz és
az ötleteknek csak a fantáziánk szabhat határt.
A fehér, fekete, króm színek mellett megjelentek a színes tavaszi variációk.
www.stileinterio.hu

Energiabomba

Akár az újévi fogadalmunk is lehet, hogy saját egészségünkön kívül családunkra és barátainkra is jobban
odafigyelünk ezen a téren. A BioTech USA központban
széles vitamin- és ásványianyag-választékkal várnak
minket, s így energiával feltöltve kezdhetjük a tavaszt!
www.biotechusashop.hu
18 az árkád budapest trendmagazinja

Színes
pulóvertrend
A tavasz közeledtével mindenkinek szüksége lehet egy izgalmas
kardigánra, amit egy vékony dzseki
alá vagy éppen helyette felkaphat. Az ÁRKÁD designer részlegén
könnyen beszerezhetünk bármilyen
kötött vidámságot, hiszen a modern
kötöttárujáról ismert magyar márka,
a Süel tavaszi kollekciója rengeteg
újdonságot rejteget. Többféle stílus
és rengeteg szín jellemzi leginkább
a modelleket, így a kardigánok
között plus-size és limitált kollekciós darabok is megtalálhatóak.
A tavaszi gardróbtakarítás után
szinte kötelező benézni a Süel
szivárványboltjába, mert itt biztosan egyedi „kötöttségekre” lelünk.
www.suel.hu

Bőrápolás a tavasz ízeivel

Fontos eseményre, netán randira készülve a Lush Ayesha
arcpakolása a legjobb választás bőrünk újjáélesztésére,
hiszen azonnal feszesebbé, ragyogóbbá teszi és csodásan
újjáéleszti a bőrünket. A friss spárga gyengéd enzimjei
lebontják az elhalt hámsejteket, így bőrünk simább és ragyogóbb lesz. A fullerföld és a varázsmogyoró magába szívja
a zsírt és a szennyeződéseket, emellett abban is segít, hogy
a bőrünk feszesebb legyen. A bodzaecet és a bodza olajai kiegyensúlyozzák a bőr tónusát, a méz pedig remekül hidratál.
www.lush.hu

Világmárkák a Borgótól

Cipőkészletünknek is felfrissülésre van szüksége, szerencsére van egy hely, a Borgo, ahol a legtrendibb cipőket
azonnal be is tudjuk szerezni. Számos világmárkát
megtalálunk itt, az elegánstól a sportos és a hétköznapi
viseletig. A Borgo Facebook-oldalát kedvelve pedig
online is megismerkedhetünk a teljes választékkal,
mielőtt nekiindulnánk a beszerzőkörútnak.
facebook.com/BorgoCipobolt

az árkád budapest trendmagazinja 19

top trends
2 0 1 4 . TA V ASZI á r k á d - h í r e k

Kalifornia Budapesten
A Pull&Bear tavaly ősszel nyitotta meg legújabb üzletét
az Árkád Bevásárlóközpontban. Magyarországon
a hetedik és egyben a legújabb, kaliforniai hangulatot
idéző üzlete 500 négyzetméteren várja a vásárlókat.
A Pull&Bear az Inditex cégcsoporton belül a fiatalos
divatirányzatot képviseli, hetente változó kollekciókkal,
a fiatalok számára is elérhető áron a világ
67 országában és 850 üzletében.
www.pullandbear.com

A tökéletes farmer
megalkotója
A sportos technológia egyesült a denimmel. A Wranglernél
a tervezést mindig a funkcionalitás követte, a fő innováció
a kellemes hűsítő érzésre összpontosít. A szezon
nadrágjai az új COOLMAX® szövettel készültek, amely
elvezeti a nedvességet. A nőket az új Sunny Skin Jeans
hidratáló összetevőivel kényezteti a márka, hogy a lábak
készen álljanak a napozásra.
www.wrangler.com
20 az árkád budapest trendmagazinja

Vidám
zsibongás
A Dockyard üzleteibe is beköszöntött a tavasz. Számos világmárka
trendi, fiatalos és látványos kollekcióval várja azokat, akik a soron
következő szezon legfrissebb
divatja szerint szeretnék felfrissíteni ruhatárukat. Míg az O’Neill
új modelljei a szivárvány színeiben
pompáznak, addig a Columbia
a designt, praktikumot, funkcionalitást és kényelmet tartva szem
előtt tervezte legújabb kollekcióját,
melyet utazáshoz, szabadidős
sportokhoz, valamint utcai viseletnek egyaránt ajánljuk.
www.dockyard.hu

Zipzárforradalom
One city, one love!

Streetwear és Lifestyle divat itthonról és a tengerentúlról
a BP Shop üzletében lelhető fel! Az ÁRKÁD Bevásárlóközpont első emeletén az ÁRKÁD 1 és 2 között található
boltban várják a legújabb Nike, New Era, BP Clothing,
Adidas cuccok az utcai stílus kedvelőit.
www.bpshop.hu

A Zipz Shoes-nál a tavaszi tornacipők forradalmi formáival
lephetjük meg magunkat, hiszen a lezipzározható lábbelik
napról napra meg tudnak újulni ruhatárunkban, s nem
mellesleg igencsak menő viselet. A cipő felsőrésze egy
mozdulattal lecserélhető egy zipzár segítségével. Elég egyszer vásárolni egy teljes cipőt, aztán már csak felsőrészeket kell venni ahhoz, hogy minden nap új cipőd legyen.
www.zipzshoes.hu
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Stílusdiktátor

A Vagabond idén tavasszal is hű maradt önmagához, és
egy igen izgalmas kollekcióval állt elő. A polcokat továbbra
is uralják a 90-es évek stílusai, megfűszerezve vibráló színekkel és formákkal. Idén tavasszal a sportos vonal is erősödik, de azok se sétáljanak el a Vagabond kirakata előtt,
akik a klasszikus darabokat keresik! A nyári csizmák,
mokaszinok, balerinacipők és oxfordok nekik készültek.
www.vagabond.com

Az ajándékszakértő
A GOprint üzletben vásárolható
ajándéktárgyakkal személyre szóló
meglepetéssel kedveskedhet
szeretteinek, legyen szó névnapról, születésnapról, esküvőről vagy
leánybúcsúról. Kedves ajándék
egy kispárna a kedvenc fotóval,
egy saját fotóval ellátott sál,
törölköző, póló, kötény vagy bögre.
Fényképes, személyes fali vagy
asztali naptárat is rendelhetünk,
melyben minden hónaphoz egyegy kedves pillanatot társíthatunk.
www.goprint.hu
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Új év, új design
Valószínűleg ez volt a Thomas Sabo tervezőinek jelmondata
a 2014 januárjában megjelent új kollekció megálmodásakor,
melynek középpontjában a buddhizmus jelképrendszerének
egyik központi eleme, a művészien kidolgozott sors kereke
áll. A 72 darabos ezüstkollekció a Karma Gyöngyök nevet viseli,
melynek minden darabja pozitív energiát és szerencsét hordoz.
Az új ékszereket a Juta Óra-Ékszer üzletében találhatjuk meg.
www.jutakft.hu

Varázslatos
színkavalkád

A Cama|¨eu legújabb tavaszi-nyári
kollekciójában a színek kavalkádjával, csábító, határozottan nőies
darabokkal találkozhatunk. Szerepet kapnak a csillogó textúrájú
anyagok, és a csipke, a makramé,
a flitter is. Az alapdarabok főleg
virág- és kasmírmintában, valamint
csíkosban díszelegnek, míg a feliratos és folkos stílusú felsők tökéletes partiruhák lehetnek.
www.camaieu.com

Szépségápolás
felsőfokon

Nem kell többé álmodoznunk az ébredés utáni
friss és kipihent arcbőrről
– mostantól itt a megoldás
a kezünkben. Emlékszik
még, milyen érzés nyolc órát
aludni? Szépen, kipihenten
és frissen ébredni? Ezeket
az imádott hatásokat mostantól nem kell nélkülöznie
bőrünknek. A The Body Shop
legújabb, forradalmi technológiai újítása az E-vitaminos
éjszakai szérum-olaj készítmény, amely a szérum erejét
az olaj gazdag textúrájával
kombinálva az arcbőrt már
egyetlen éjszaka során is
regenerálja és revitalizálja.
www.thebodyshop.hu

Variációk minden
stílusra

A Saxoo London 2014 tavaszi-nyári kollekciója a színekre
épít, visszatükröződik benne a tenger frissessége, a zöld
különféle árnyalatai és a tavaszi gyümölcsök színkavalkádja is. Az egyszerű elegancia, a lezser darabok megszállottjai és az alkalmi viseleteket keresők is megtalálják
számításukat a Saxoo Londonnál.
www.saxoo-london.com
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Rétegezett design
A tavasz trükkös – napsütés, hó, eső, meleg és fagy. Ilyenkor
fontos a réteges öltözködés. Ezt már anyukánk is mondta, de
a nátha elkerülése mellett a rétegek másik előnye, hogy akár
több kedvenc darabunk is velünk tarthat egy szeszélyes tavaszi napon. Az összhang megtalálása azonban nem könnyű
feladat! A designerek által működtetett LINK designtérben
magyar tervezők kollekcióiból válogathatunk egyedi darabokat, ráadásul péntek délutánonként maguk a tervezők adnak
tippeket a legjobb szettek kiválasztásához.
www.linkdesignter.hu

Stílusház

A Metropolis Divatházban olyan márkák kollekciói közül válogathatunk, mint a Gerry Weber,
Taifun, Betty Barclay, Lisa Campione, Via Appia
és az Olsen, amelyek mind-mind a legújabb
trendekkel, a legjobb minőséggel, kifinomult
stílussal és eleganciával várják a vásárlókat.
Mindazok, akik tavaszi-nyári ruhatáruk
összeállításához a Metropolis Divatházat
választják, személyre szabott kiszolgálásra,
egyéni divattanácsadásra és folyamatos
akciókra számíthatnak.
www.metropolisdivat.com

Üdítő zamat
felnőtteknek

Az idei rozéfelhozatal minden eddiginél
jobban kedvez a friss, ropogós, savas,
mégis vidám, játékos, virágos és piros
bogyós gyümölcsökkel teli borokat
kedvelőknek. Legyen szó egy könnyed
baráti beszélgetésről vagy parkban ülős
koccintásról, a Bortársaságnál hatalmas
rozéválasztékkal találkozhatunk idén is.
Vigyázat, a 2013-as rózsaszínű italok a nem
kifejezetten borisszákat is rabul ejthetik!
www.bortarsasag.hu
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Törődjön egészségével!
Akár egyéni kérésre összeállított szűrőcsomagokkal, komplex
és problémaalapú szűrőprogramokkal, szakorvosi vizsgálatokkal, általános és speciális laborvizsgálatokkal, ultrahang-diagnosztikai vizsgálatokkal várják az Egészségközpontba azokat,
akik idén is odafigyelnek testük egészségi állapotára – mindezt
sorban állás és beutaló nélkül. Csak előzetes bejelentkezés
szükséges, s a napi munka után az Egészségközpont oxigénbárjában kipihenheti a mindennapi stressz okozta fáradalmakat.
www.arkadegeszsegkozpont.hu
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Egyéniségre szabva

Védjük
a környezetet!

Már a magyar Starbucks kávézókban is kapható
a Reusable Cup. A kávézólánc ikonikus fehér-zöld
logójával díszített, tartós műanyagból készült
pohár praktikus megoldást kínál a kávé szerelmeseinek kedvenc italaik elvitelére, használata
emellett környezettudatos döntés is. Az újrahasznosítható pohár csupán harminc utántöltésével
ugyanis több mint fél kiló papírhulladékkal tehermentesítjük környezetünket. Azok a vásárlók, akik
magukkal hozzák poharaikat, 90 forint kedvezményt kapnak italuk árából, így mindössze kilenc
vásárlással megtérül a pohár ára.
www.starbucks.hu

Tricikli
a legkisebbeknek

A Smart Trike újdonsága a Boutique
4 in 1 TS tricikli, amely a cég szabadalmaztatott
Touch Steering technológiájával készült. Ez egy olyan
beépített szervokormány, amelynek segítségével
a járgány a legcsekélyebb mozdulattal is könnyen
és rendkívül pontosan irányítható. 10 hónapos kortól
a gyermek növekedéséhez igazodva négy különböző
fokozatban használható.
www.brendon.hu
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A látványos, színes köves ékszerek mellett idén a rózsaarany ismét hódít. Tavasszal színesebbé tehetjük otthoni
ékszerkollekciónkat a legújabb trendet követő rózsaarannyal kombinált alkotásokkal. Az Exclusive Gold
üzletben a klasszikustól a modern, drágaköves ékszerekig
számos stílus megtalálható.
www.exclusivegold.hu

Kalifornia ihlette Levi’s

A Levi’s® tavaszi, nyári kollekciója összetéveszthetetlenül az amerikai érzést képviseli. Összességében
„Az új kaliforniai kollekció” tiszteleg a Levi’s® márka
öröksége és az 1960-as évek Kaliforniája előtt. A ruhákban megjelenik a stílusosság, a vidámság, a frissesség
és a fiatalság. Az ikonikus ruhadarabok és a kultikus
klasszikusok ismét megújultak: merész színek, finom,
kényelmes anyagok, és újragondolt fazonok. Egyéb kapszulakollekciók, mint a Levi’s® Revel vagy a Commuter®,
szintén újult erővel támadnak ebben a szezonban is.
www.levi.com/hu

Garancia esővédelemre

A Natur Wash-nál megéri autónkat fényesíteni, mert
ha 24 órán belül elázik, akkor egy külső újramosást
kapunk az üzlettől. Nem árt, ha év elején autónk szellőzőrendszerét is kitisztíttatjuk, szélvédőnket megjavíttatjuk,
netán felninket rendbe hozhatjuk. A nano technológiás
bevonatok (szélvédő nano, felni nano, karosszéria nano,
szövet nano) széles skálájával pedig tartóssá tehetjük
ezt az állapotot.
www.naturwash.hu
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accessories
stílusos részletkérdés

Kis ruha
21 800 Ft

sugarbird

Vállnál
díszített
felső
13 980 Ft

sugarbird

Mintás tunika
17 980 Ft
sugarbird

Mintás top
13 980 Ft

A virágzó
cukormadarak

sugarbird

Ismert név, jól ismert arcokkal.
A Sugarbird már 2009 óta a hazai
divatvilág meghatározó márkája,
ráadásul olyan ismert divatikonokkal
a fedélzetén, akik arcukat és ötleteiket
is adják egy-egy kollekció megtervezéséhez. Bódi Sylvi, Dukai Regina,
Zimány Linda és Debreczeni Zita alkotja
a négyes sztárfogatot. Legújabb
kollekciójuk is hű maradt a híres
Cukormadaras stílushoz, nőies, jól
variálható, a nemzetközi trendekre
erősen és nagyon gyorsan reagáló
darabokat tartalmaz. A virágmintás
és az egyedi grafikával nyomott ruhák
reneszánszukat élik, a barokkos
csipkés overál és ruha pedig az idei
év nagy slágerének ígérkezik.
Nadrág
9990 Ft

sugarbird

Szoknya
19 980 Ft

sugarbird

Maxiszoknya
27 800 Ft
sugarbird

Tunika
16 980 Ft

sugarbird

28 az árkád budapest trendmagazinja

az árkád budapest trendmagazinja 29

accessories
stílusos részletkérdés

Karkötő
9900 Ft

sarolt jewelry
art on me

Kardigán
övvel,
22 900 Ft
és 4900 Ft

Pamut maxiruha és öv
19 900 Ft
és 7500 Ft

anshaa
art on me

anshaa
art on me

Aszimmetrikus top
13 900 Ft

anshaa/art on me

Sajátos
stílusvilág

Táska
50 990 Ft

zagond
art on me

Tavaly nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt Marton Ancsa és Szeles Anita
közös „szerelemgyermeke”, az Art on Me
designerüzlet az Árkád-ban. Igazi paradicsom azoknak, akik már unják az egyforma fast fashion kínálatot. A termékek
egyediek, minden mindennel variálható,
összefésülhető, nőies és rafinált. Az idei
tavasz sem feledteti a meleg földszínek,
a bézs, a világosszürke vagy a mélykék
térhódítását, csupán megbolondítja
egy kis fémes csillogással, hanyag, bohókás eleganciával. A márkák és a tervezők
köre folyamatosan bővül, jelenleg a lányok
saját márkája, az Anshaa mellett az 1975,
a Non+ és a Nativus ruháival, a Zagond,
a Pure Silk, az Artista és a Sarolt Jewelry
kiegészítőivel találkozhatunk az alkotásra
csábító, egyedei légkörű üzletben.

Kendő
10 900 Ft

pure silk
art on me

Poncsó,
17 900 Ft

non+
art on me

Ruha
19 990 Ft

Nativus
art on me

Tulipánszoknya
14 990 Ft

anshaa
art on me
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Karóra
75 990 Ft

Fülbevaló
1590 Ft

sheen-casio
alaszka
óra-ékszer

Claire’s

Cipzáros
dzseki
25 990 Ft
gap

Ruha
14 990 Ft

Karkötő
13 700 Ft

swarovski

C&A

Virágos
jókedvünkben
Nyaklánc
10 990 Ft-tól,
Medál
13 990 Ft

quoins
miracolo óra-ékszer

Laptáska
5990 Ft
H&M

Platform
magassarkú
9990 Ft

new yorker
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A nappalok egyre hosszabbak, a virágok színpompája, valamint a tavaszi
szél üde fuvallata is jelzi, hogy véget
ért a tél uralma. A könnyed, színes
virágok a soron következő
szezonban ruháinkat is ellepik.
Az erősen mintás darabhoz válaszszunk egyszínű kiegészítőket, viseljünk bátran erős fuksziát, vagy akár
többféle kéket is egyszerre. A vászon
kiskabátkák idén is elengedhetetlenek, így ha kissé hidegebbre fordulna az időjárás, mindenképpen
vegyük fel egy nagy kendő kíséretében. A kiegészítők a tavasz kötelező
elemei! Itt az ideje beszereznünk
egy-egy csillogó arany vagy matt
ezüst ékszert, illetve táskát. A tavaszi
lábbeliket kedvünkre variálhatjuk –
különlegesen elegánssá tehető velük
akár egy egyszerű farmerszett is.

Táska
32 995 Ft
zara

iPhone
5S gold
16 GB
220 900 Ft
istyle

Farmer
9995 Ft
orsay

Balerinacipő
4990 Ft
never2hot
HUMANIC
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accessories
női GYŰRŰK

Kifinomult 69 990 Ft esprit collection/miracolo

Aszimmetrikus 79 855 Ft exclusive gold

Funkcionális 53 800 Ft swarovski

Karikagyűrű 193 375 Ft-tól/pár exclusive gold

Csavart 33 500 Ft pandora

Virágos 80 300 Ft thomas sabo/juta ékszer

Begyűrűzve

Többsoros 1495 Ft camaï eu

A kiegészítők mindig dominánsak, és
minél inkább szeretnénk őket háttérbe
szorítani, annál nagyobb teret kapnak
a divatban és a divatházak kirakataiban. Egy szűkített kék farmer és egy
pamutpóló, egy ceruzaszoknya és
egy blézer vagy egy gyönyörű estélyi
ruha viselésekor is öltözékünk ékességei lehetnek. Az arany, az ezüst és
a fekete soha nem megy ki a divatból,
ezért érdemes olyan darabot választanunk, mely a leginkább tud azonosulni
személyiségünkkel és a ruhásszekrényünkben lapuló kedvenceinkkel.
Egy kövekkel, gyönggyel vagy virágokkal
díszített ujjravaló is lehet nőies, dögös,
csajos vagy visszafogott: a lényeg, hogy
tudjuk, mikor és mivel kombináljuk.

Különleges 92 500 Ft swarovski

Vadóc 1890 Ft claire’s
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Csipkézett 2990 Ft bijou brigitte

Visszafogott 67 890 Ft esprit collection/orex

Formatervezett 27 000 Ft CK/juta ékszer

Designos 2990 Ft bijou brigitte

24/7 enjoy shopping at SWAROVSKI.COM

Miranda Kerr

az ajándékozás pillanatai

accessories
férfibazár

Karóra
65 900 Ft

Optikai keret
59 990 Ft

poseidon
ékszer sziget

gucci
optic world

Műbőr
dzseki
14 990 Ft
c&a

Farmer
18 990 Ft

Öltöny
139 990 Ft

levi’s

lagerfeld
van graaf

A férfi
két arca
Karóra
44 990 Ft

CASIO
ALASZKA óra

Laptáska
17 995 Ft
zara

Mandzsettagomb
46 100 Ft
SWAROVSKI

Fűzős cipő
30 990 Ft

vagabond

Komoly üzletember a hétköznapokban, igazi kalandor a hétvégén.
A mai modern és sikeres férfi két
markáns arca az öltözködésében is
megnyilvánul. Idén tavasszal sem
fukarkodtak a tervezők a hanyag
eleganciával. Nem kell telezsúfolni
a szekrényt rengeteg olcsó öltönnyel!
Elég, ha csak néhány darabunk van,
ám azok kivétel nélkül jó minőségűek, és van bennük valami különleges. Néhány ing és pár nyakkendőkötési módszer, s a lehetőségek száma
végtelen. Ha pedig letudtuk az üzleti
kötelezettségeket, szakítsunk időt
a kikapcsolódásra, bújjunk kényelmes farmerba, vegyünk hozzá egy
elegáns, de lezser bőrdzsekit, és
irány egy jó kiállítás, vagy egy mozi.

Oldaltáska
17 990 Ft
converse
HUMANIC

Fényképezőgép
Nikon Coolpix S 6500
Media markt

Bokacipő
16 200 Ft

cipoplaza.hu
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14.900 Ft
2.900 Ft

11.900 Ft

13.900 Ft

IGAZI VONZALOM
Ezek az új bakancsok egyszerűen elragadóak! Feltűnő lyukacsos minták és fűzőmegoldások,
szokatlan formák és anyagmixek tesznek egyedivé minden darabot.

14.900 Ft

17.900 Ft

Megújult üzletünkben kibővült választékkal, nagyobb alapterületen várjuk továbbra is kedves vásárlóinkat,
a budapesti Árkád alsó szintjén, az Interspar felé.
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accessories
fiúbazár

Sapka
2490 Ft

Fülhallgató
5990 Ft

brendon

sony center

Póló
2995 Ft

Ing
3990 Ft

zara

H&M

Nadrág
7695 Ft

Szoknya
3490 Ft

zara

H&M

Színes
játszóház
Color
Splasherz
tervezőstúdió
5990 Ft

játéksziget

Hátizsák
6490 Ft

brendon

Félcipő
13 990 Ft

skechers
office shoes

Pörgős szoknya, farmering, most a
télnek búcsút int! Talán senki sem örül
annyira a tél végének, mint a köztudottan kétoldali sapka- és kesztyűundorban szenvedő gyermekeink. Illetve
ekkorra valószínűleg már minden
kesztyűnek csak a fél párja van meg,
a hozzá való sapka pedig csak az uszodászsákban gyűrődik. Végre jöhetnek
az élénk színek, a világító tornacipő,
a színes karkötők. A piros a lányoknál
nem kopott ki a színpalettáról, megjelentek a pinkek, a csillagminták,
a nagy logós pulcsik, a fiúknál pedig
a bézs és a farmerkék hódít. A menő
tornacipőt persze mindannyian áhítják,
szerencsére a legnagyobb márkák
mind szemet gyönyörködtető színekben ontják a kényelmes lábbeliket.
Ha sok a gond a cipőkötéssel, ne aggódjunk, a tépőzár most nagyon menő.

Kukabúvár
szett
2190 Ft

trashpack
játéksziget

Pénztárca
3490 Ft
budmil

Tornacipő
10 990 Ft
adidas
humanic
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árkád
FASHION

Divat egyéniségre szabva
A tavasz ismét frissességet, meleget és boldogságot hoz életünkbe.
A lágy, romantikus árnyalatok, a letisztult fazonok, valamint a különleges textúrájú
kötött ruhaneműk könnyed eleganciát kölcsönöznek viselőjüknek.

Maya: Kötött ruha 16 900 Ft SÜEL | Ballonkabát 22 995 Ft PROMOD | Arany színű nyaklánc 2990 Ft SIX | Táska 19 900 Ft SILVIA ROSA/METROPOLIS
Tamás: Pulóver 17 990 Ft MUSTANG | Farmering 18 990 Ft MUSTANG | Nadrág 9995 Ft RESERVED

Tamás: Pulóver 8995 Ft RESERVED | Ing 14 990 Ft SAXOO LONDON | Farmernadrág 9980 Ft THOMAS JEANS | ipad mini tok 13 900 Ft KNOMO/iSTYLE
Cipő 28 990 Ft VAGABOND

Maya: Ruha 10 500 Ft MAYO CHIX | Ballonkabát 14 995 Ft CAMAÏ EU | Táska 11 990 Ft LOOKAT/SeBASTIANO | Fülbevaló 1790 Ft NINAKOKO
Magas sarkú cipő 9595 Ft STRADIVARIUS
Tamás: Pulóver 22 990 Ft OLYMP/KRISTÓF SZALON | Ing 13 590 Ft wrangler lee | Óra 32 900 Ft FOSSIL/ÁRKÁD ÓRA | Farmernadrág 32 900 Ft GAS
iPad2 118 900 Ft iSTYLE | Cipő 29 990 Ft LACOSTE/OFFICE SHOES

Maya: Ing 4990 Ft NEW YORKER | Szoknya 6595 Ft STRADIVARIUS | Fülbevaló 2590 Ft SIX | Karkötő 1690 Ft NINAKOKO
Clutch 4595 Ft PULL&BEAR | Nagyköves gyűrű 2590 Ft SIX | Sokköves gyűrű 44 600 Ft SWAROVSKI

Tamás: Farmerdzseki 8995 Ft PULL&BEAR | Ing 11 990 Ft MUSTANG | Farmernadrág 21 990 Ft LEVI’S | Öv 15 490 Ft LEVI’S
Cipő 24 990 Ft DEVERGO&FRIENDS

Maya: Ruha 9995 Ft ZARA | Clutch 2990 Ft NEW YORKER | Aranylánc 3990 Ft SIX | Aranykarkötők 2390 Ft CLAIRE’S
Magas sarkú cipő 24 990 Ft MARIOS BOLUCCI/SEBASTIANO
Tamás: Ing 14 990 Ft SAXOO LONDON | Dzseki 20 890 Ft NEW YORKER | Farmernadrág 25 990 Ft DEVErGO&FRIENDS | Bakancs 35 990 Ft VAGABOND

Stílus?

Beszél jünk róla!

dior

TAVASZI MEGÚJULÁS
A természet erejével
A tavaszi fáradtság ellen hívja segítségül a természet erejét! A szárított gyógyés fűszernövények csodákra képesek: élénkítik a vérkeringést, jó hatással vannak
a szervezetünkre, lendületbe hoznak, és erősítik az állóképességet. Ráadásul a meleg
évszak beköszöntével megannyi üde szín is berobban a szépség világába!

beauty
sminktrendek

Kifutók stílusa
A divatdiktátorok már egy évvel
korábban tudják, miért dobog majd
a szívünk a következő tavasszal.
Gondos kutatások előzik meg az aktuális szezon uralkodó szín-, anyagés formavilágát. A tavaszi sminktrendőrök is bátrabbak voltak idén,
hiszen 2014 tavaszán a pasztellszínek
ugyanolyan főszerephez jutnak,
mint egy-egy domináns árnyalat.
Ősszel még furcsa látvány volt a tavaszi-nyári trendeket bemutató divatshow-kon a 90-es évek videoklipjeiben
elengedhetetlennek számító, vadítóan
narancsos színű rúzs a kifutókon
felvonuló modelleken. Időközben
azonban már láthattunk hollywoodi
sztárokat is narancs rúzsokkal az
ajkukon mosolyogni a Golden Globe
és az Oscar-díj átadó ünnepségein,
ezért már nem is olyan szokatlan
ez a szín, ugye? A szájkontúrceruza
is visszatérőben van. A narancsos rúzs
esetében sötétebb színt használjunk,
és a sminkguruk ajánlásainak megfelelően egy kicsit nagyobbítsuk is
meg az ajkak eredeti méretét.

Fehér szemek
A füstös után végre a szem is új színvilágot kapott, most a fehér lett divatos.
Bár nem igazi tavaszi szín, mégis
nagyon jól mutat. Természetesen a kék
és a zöld árnyalatok is tovább hódítanak, szemhéjtussal kombinálva pedig
tökéletes macskaszemeket varázsolhatunk magunknak egy-egy tavaszi
partira. A színezés körmeinken
folytatódhat tovább. Ragyogó kis
gyöngyszemekké varázsolhatjuk
körmeinket, melyek akár ugyanabban
az árnyalatban is pompázhatnak,
mint például a szemfestékünk,
vagy a szánkon használt árnyalat.
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guerlain

Tavasszal narancsot?

1

MÉTÉORITES
A fényvisszaverő púdergyöngyökkel 1828-ban a
Guerlain igazi mágusként
varázsolta el a francia királyi udvart. A kicsi és tökéletesen gömbölyű gyöngyök
2014-ben MÉTÉORITES
néven térnek vissza a
szépségpalettára. Vidám
színeikkel mennyeien természetes és egészséges
arcszínt biztosítanak.

2

1. Rúzs Rouge Volupte Yves Saint Laurent/Douglas
2. Folyékony alapozó Pupa/Marionnaud
3. Szemhéjfesték Shimmering Cream Eye Color Shiseido/Douglas
4. Körömlakk Satin Matt Flormar
5. Szájfény Glossimer Chanel/Marionnaud
6. Szemceruza Soft Liner Beyu/Douglas
7. Szemceruza Twist Up Eye Gloss Isadora/Douglas
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8. Szájfény The Body Shop
9. Körömlakk Beyu/Douglas
10. Folyékony alapozó Teint Miracle Lancŏme/Marionnaud
11. Pirosító Blush Intention Cream Chanel/Marionnaud
12. Szájfény Dior/Douglas
13. Szemhéjfesték Dior/Douglas
14. Kompakt púder Yves Rocher

10
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beauty
arcápolás felsőfokon

A fiatalság titka
Általában a sima, feszes, egészségtől
ragyogó bőrt nevezzük szépnek,
azonban bőrünk szépsége egyben
belső kiegyensúlyozottságunk
sajátos kifejeződése is. A bőrgyógyászok szerint nem a ránctalan
bőr a szép. Akkor marad fiatalos
a bőr, ha megfelelő a vérellátása.

Nevetés, sírás, kacsintás – az idő
múlásával egyre jobban meglátszik
az arcon: általában 30 éves kor körül
jelennek meg az első mimikai ráncok
a szem körül. Hogy a vékony kis vonalakból ne alakuljanak ki mély árkok,
legkésőbb ebben az életkorban kell
elkezdeni a reggeli és esti regeneráló
szemkörnyékápolást, melyben főszerepet kapnak a legújabb öregedésgátló,
nedvességmegkötő anyagok, mint például hialuronsav. A növényi és tengeri
kivonatok feltöltik a ráncokat, a retinol
(A-vitamin) serkenti a sejtmegújulást
és erősíti a kötőszöveteket, a C-vitamin
stimulálja a kollagénszintézist, és rábírja a bőrt, hogy újra saját zsírpárnát
növesszen. Normál arckrémet nem
szabad a szem környékére kenni, ezekben ugyanis olyan kenőolaj van, amely
irritálhatja a kötőhártyát. Fontos:
a krém felvitelekor ne rángassuk
vagy dörzsöljük a bőrt, inkább nyomkodás nélkül ütögessük belé a krémet
a középső ujjbegyünkkel.

dior

Élettel teli bőrünkért

ÁLOMSZÉP BŐR
A Dior Capture Totale
Dream Skin különleges
bőrápoló emulziója
új dimenziókat nyit
meg a tradicionálisan
alkalmazható kozmetikumok területén.
Rendszeres használatával maximális
eredmény érhető el.

Alvással a szépségért
Az A-vitamin egyértelműen fiatalít,
mert serkenti a bőr kollagénszerkezetének megújítását. A fiatalos bőr
legnagyobb ellenségei a hormonális
változások, a betegségek, a túl kevés
nedvesség, a túlzásba vitt munkavégzés, a kevés alvás, és minden, ami
oxidatív stresszt vált ki, például
a dohányzás és a túlzott napozás.
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1. Krém Revitalizing Supreme CC Estée Lauder/Douglas
2. Szérum Even Better Dark spot defense Clinique/Marionnaud
3. Arclemosó Anti-blemish solutions Clinique/Marionnaud
4. Arcpakolás Mud-Mask Treatment Glamglow/Douglas
5. Arcpakolás Nature/Marionnaud
2
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6. Szérum Prime Solution Sensai/Douglas
7. Arckrém Nature/Marionnaud
8. Arckrém és száraz olaj Cellular Swiss Ice Crystal la prairie/Douglas
9. Szemránctalanító szérum Annemarie Börlind/Douglas
10. Arcpakolás Cellular Performance Sensai/Douglas
11. Arczselé Aloe hűsítő zselé/The Body Shop
11
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beauty
parfümök világa

Romantikus
illatok
Tavasszal frissebb, könnyebb illatokra
vágyunk. Erre gondoltak az illatkreátorok, amikor megtervezték az
új parfümöket, vagy újraértelmezték
a régi, bevált illatokat.

Rusztikus kertek

ellie saab

A rusztikus életvitel oly vonzóvá vált
a városi ember számára, hogy ezt
a parfümtervezésnél sem hagyhatták
ki. A piacok virág- és gyümölcskavalkádja ihlette a tervezőket, hogy minél
többféle illatot zárjanak egy üvegcsébe. Idén a kerti virágok könnyed,
vidéki életet idéző illatai hódítanak,
de a fehér virágok diadalútja is folytatódik a tavaszi illatokban. A gyümölcsök közül az eper kapott főszerepet
sok illatkreációban, kiegészülve a
hozzá illő finomságokkal, fűszeres
összetevőkkel.

Mindörökké rózsa
Már az ókorban is kedvelték a hölgyek a rózsa arisztokratikus, bódító
illatát, ezért a legelső parfümökben
már ott volt ez csodálatos virág.
Most modernebb újraértelmezésben
sok parfümnek a rózsa lett a szívjegye, pézsmával kiegészülve.
A tervezők igyekeztek némileg feledtetni a megszokott, bódító illatot,
és nőies gyümölcsaromákkal egészítették ki a tavaszi illatkreációkat.

Édesszájúaknak
Az ínyenceknek tervezték a csokoládé- és karamellillatú parfümöket,
melyekkel igazi gourmet-újdonságot
csempésztek az illatösszetevőkhöz.
Ezzel csak egy baj van, hogy viselője
állandóan a csokira gondol, és ha
nem vigyáz, könnyen elcsábulhat
egy kis igazi édességre.
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1

MANDULÁS TAVASZ
Elie Saab legújabb
újdonsága a
L’Eau Couture, egy
új, finoman addiktív,
könnyed, mandulásan
virágos illat, mely
tökéletesen illeszkedik
a nők különleges
újdonság utáni
vágyához.

2

3

1. Halloween Fleur DM
2. Very Irrésistible L’eu en Rose Givenchy/Marionnaud
3. Manifesto L’éclat Yves Saint Laurent/Douglas
4. Flash London Jimmy Choo/Douglas
5. 212 VIP Rosé Carrolina Herrera/Marionnaud
6. Miss Dior Blooming Bouquet Dior/Douglas
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7. L’eau D’Issey Lotus Issey Miyake/Douglas
8. Signorina salvatore ferragamo/Douglas
9. Couture Jeanne Lanvin/Douglas
10. Brit Rhythm for her Burberry/Marionnaud
11. Be Delicious DKNY/Marionnaud
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beauty
test és lélek

Energetizáló
gyógynövényfürdő
A gyógynövények klasszikus alapanyagok, a belőlük készített aromaterápiás fürdőszerekben testet-lelket
kényeztető erő lakozik. Az eukaliptusz-,
lucfenyő- és erdeifenyőtű-kivonat
nagyon jó megfázás esetén, az árnika
melegítő hatású, ezért kiváló ellenszere
az izomláznak és egyéb izomfájdalmaknak, a levendula ellazít, a citromfű
pedig erősíti az idegeket.

Mediterrán hatás
A narancsból, zöld citromból, rozmaringból nyert illóolajok már belégzéskor
jókedvre derítenek, felkenve pedig életre
keltik a fáradt bőrt. Az illóolajokat megtalálja a könnyű vizes spray-kben, koncentrátumokban, melyeket a megszokott
nappali krémével is összekeverhet,
illetve a könnyed habmaszkokban.
A termékekben található szőlőmag-,
avocado- vagy mandulaolaj nagyon
gazdag telítetlen zsírsavakban, melyek
hasonlítanak a bőr természetes zsiradékaihoz, így azonnal felszívódnak,
nem hagynak fényes foltot a bőrön.

Tusoljon ázsiai illatokkal!
A frissítő illatú tusfürdők kíméletesen
ébresztik fel a testet és a lelket. A tengeri
algát tartalmazó narancs- és barackillatú
fürdőszerek éltető oázissá változtatják
fürdőszobánkat, s mivel a friss zselékben
és lágy tusolókrémekben rengeteg növényi hatóanyag található, tetőtől talpig
újjávarázsolhatjuk magunkat. A rizskivonat különlegesen puhává, bársonyossá
teszi a bőrt, a hidegen sajtolt olívaolaj
pedig valóságos csodaszer, mert a száraz,
repedezett bőrfelületeket is felpuhítja.
A barackvirág-kivonatban sok kálium
található, mely enyhe vízhajtó hatású,
C-vitamin-tartalmának köszönhetően
pedig feszesebbé válnak a kötőszövetek.
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EPER HABBAL
A The Body Shop Epres
tusfürdője a tavasz legfinomabb és legédesebb
gyümölcsének, az epernek
illatával ajándékoz meg
bennünket. Varázslatos
illatú, szappanmentes tisztítógél, tisztítja és lágyítja
a bőrt, mindezt páratlan
gyümölcsös illattal.

2

1. Bioactiv tusfürdő Dr. Organic/Harmónia Reformház
2. Bőrradír Strawberry Body Polish/The Body Shop
3. Krém Pomegranate Firming day cream/The Body Shop
4. Fürdőgolyó Sex Bomb/Lush
5. Bio rózsa regeneráló sampon Khadi/Harmónia Reformház
6. Bio arcápoló olaj Farfalla/Harmónia Reformház
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7. Testápoló Repairing Care Garnier Body/dm
8. Habfürdő The Comforter/Lush
9. Kézkrém Rose Heart Hand Cream/L’occitane
10. Testápoló Pivione Flora/L’occitane
11. Testápoló J.S. Douglas Söhne/Douglas
12. Testápoló Rose Heart Ultra Soft Cream/L’occitane
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divatszínek a tányéron
Nemcsak egészséges, de finom is!
Bár manapság a répáról mindenkinek a narancssárga szín ugrik be, e gyökérzöldség
vad és először termesztett ókori fajtái bizony lila színűek voltak. Csak a nemesítése
során született a fehér, a piros és a narancssárga színű. Íze – színtől függetlenül –
igen közkedvelt, ráadásul a szuperzöldségek közt tartják számon.

á’ la carte
divatszínek a tányéron

Tavaszi zöldségfrittata
Hozzávalók: 10 tojás, 4 szál kicsi újhagyma, 4 szál pasztinák, 3-3 szál sárga- és lila répa, 6 ek. tej, 1 kk. őrölt kömény,
olívaolaj, só, bors
Elkészítés: A megtisztított újhagymát vágjuk hosszú darabokra, a pasztinákot kockákra, a répákat pedig karikára. Felforrósított
olívaolajon egy serpenyőben fedő alatt lassan pároljuk meg a kissé megsózott pasztinákkockákat. Egy másik serpenyőben
pároljuk meg a répakarikákat is, de ezekhez ne csak sót, hanem egy kiskanál őrölt köményt is adjunk, s mikor már puhák,
tegyük félre őket. A tojásokat a tejjel, sóval, borssal verjük fel. Vajazzunk ki egy tűzálló tálat, tegyük bele a puha pasztinákot,
és a csíkokra vágott újhagymát. Öntsük le a felvert tojással, és 20 percre tegyük 200°C-ra előmelegített sütőbe. Tálaláskor
vágjuk téglalapokra, és szórjuk meg a köményes répakarikákkal. Tejföl, majonéz, mustár, cukor és citromlé keverékéből készíthetünk mellé házi tartárt is. Húsevők akár bacont is szórhatnak az aljára.
60 az árkád budapest trendmagazinja

Reggeli répaital
Hozzávalók: 1,5 kg sárga- vagy
lila répa, 2 db alma, 1 db lime,
1 db narancs, 1 evőkanál méz,
csipet só
Elkészítés: Tegyük bele az összes
megmosott és feldarabolt zöldséget,
valamint gyümölcsöt egy gyümölcscentrifugába, majd préseljük le.
Az így kinyert lébe csavarjuk bele
a citrom levét, majd ízesítsük mézzel
és sóval. Diétázók számára a méz
elhagyható. Édesítő nélkül is remek
ízharmóniával bír ez a tavaszi frissítő.

Répás
lenmagkenyérkék
Hozzávalók: 25 dkg sárgarépa,
8 ek. lenmagpehely,
25 dkg mandulaliszt,
só, bors, őrölt kömény
Elkészítés: A lenmagpelyhet
áztassuk 1 dl vízbe fél órára.
Keverjük bele a mandulalisztet.
A répát reszeljük le és adjuk hozzá,
majd fűszerezzük. Ha túl száraz,
kevés vízzel oldhatjuk, ha pedig
túl vizes lenne, lenmagpehellyel
sűrűsítsük. Tegyük muffinformákba,
késsel húzott csíkokkal díszítsük
meg a tetejét.
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culture
2014. tavaszi programok

P!nk: The
Truth About
Love Tour

Fejős Éva:
Most kezdődik

Kapható: Media Markt

Kapható: Árkád/Libri

Sony Music
Egy őrült, dilis, csajos estéhez
nem is találhatnánk jobb aláfestést, mint P!nk legújabb DVD-jét.
Az 1 órás és 50 perces koncertet a Truth About Love Tour során forgatták, Melbourne-ben.

Erawan Kiadó

Fejős Éva első, 1999-ben
eredetileg Holtodiglan címen
megjelent kalandregényének
új kiadása igazi csemege az
írónő rajongóinak. Anisette
és Axel történetében minden
megvan, ami egy tavaszi sikerkönyvhöz elengedhetetlen.

Peter Gabriel: Kortalan
Papp László Sportaréna
2014. 05. 06.
Mindenkinek van egy kedvenc dala Peter Gabrieltől,
ami annyit bizonyít, hogy a zenész munkássága és
zenéje megkerülhetetlen volt az elmúlt 25 évben.
Peter Gabriel a zenei mérföldkőként számon tartott
lemezének 25. évfordulóját egy díszdobozos szett
kiadásával, és a ’Back To Front’ elnevezésű világ
körüli turnéval ünnepelte meg. A rajongók legnagyobb
örömére a turné folytatódik, és az új helyszínek között
Budapest is megtalálható!

Gourmet Fesztivál

Millenáris Park
2014. 05. 30. – 06. 01.
A tavasz a legfinomabb, legízesebb és legvidámabb
eseménnyel, a Gourmet Fesztivállal zárul. Három
napon át hazai termelők és kereskedések borait
kóstolhatjuk, de természetesen a kézműves sör
és a kávékülönlegességek is megtalálhatóak
lesznek a fesztiválon. Felvonulnak az ország legjobb,
legtrendibb éttermei, amelyek csak erre a három
napra alkotott ételkompozíciókkal kedveskednek.
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Robbie Williams:
A showman újra
Budapesten!

Papp László Sportaréna
2014. 04. 25.
Vajon idén is elcsattan egy csók a színpadon?
Robbie Williams egyike a legnagyobb előadóknak,
egy művész, aki küldetésének tekinti, hogy
szórakoztasson bennünket. Több mint 57 millió
eladott albumával és 11 millió kislemezével egész
karrierje során rekordokat döntött. Most ismét
a budapesti közönség vár arra, hogy elkápráztassa
a brit showman.

Eminem:
The Marshall
Mathers LP2

Universal Music
A legendás rapper, Eminem 13 év után elkészítette kultikus stúdióalbuma, a The Marshall
Mathers LP folytatását. A lemezen, amely
azonnal a világ számos slágerlistájának
az élére ugrott, olyan hírességek működtek
közre mint Dr Dre, Rick Ruben vagy Rihanna.
Kapható: Media Markt

Feller Adrienne,
Tobai Ágota:
Aromareneszánsz
Bookline könyvek
Valóban olyan hatásos és megnyugtató az aromaterápia, mint ahogyan azt
sokan állítják? Az Otthoni gyógyítás
francia aromaterápiával című könyv
Magyarországon elsőként mutatja
be az aromaterápia francia, gyógyító
irányzatát. A könyv egyedisége, hogy
mindössze 16 illóolajjal több mint
160 problémára kínál hatékony megoldást. Valamennyi recept évtizedek
óta jól bevált és egyszerűen elkészíthető formula. Próbáljuk hát ki!
Kapható: Árkád/Libri

Cirque Éloize iD

Papp László Sportaréna
2014. 04. 22 –23.
Egy nehéz hétköznap kitűnő lezárása lehet 15 előadójával, akik mind-mind
a városi tánc- és a cirkuszművészet egyedi kombinációját tárják elénk.
A nemzetközi hírű, extravagáns iD az Arénában debütál először. A Jeannot
Painchaus rendezte produkció, a cirkusz, a hip-hop és az utcai tánc keveréke.
A társulat 1993-as alapítása óta a világ egyik vezető kortárs cirkuszává vált.
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horoscope
2 0 1 4 . TAVASZ

kos

bika

ikrek

március 21. – április 20.

április 21. – május 20.

május 21. – június 21.

Kos nő Év elején még számos kihívás

Bika nő Rengeteget kell dolgoznia
az év elején, és nemigen könnyítik
meg a dolgát. Számos munkahelyi
kihívásnak kell eleget tennie, melyek
most sorsdöntőek lehetnek az ön
számára. Tavasz végére szerencsére
anyagilag is jutalmazzák az áldozatkészségét. Ám, ezzel együtt irigyei is
megszaporodnak.
Tipp: Válasszon visszafogott kiegészítőket, melyekkel hangsúlyozhatja
stílusát, de nem kelt feltűnést.
Bika férfi Tavasszal úgy érezheti,
itt van az ideje a költözésnek, illetve
a lakásfelújításnak. Ezzel kapcsolatos
teendők is sorban napirendre kerülhetnek. Emellett egyre tudatosabban
készül a gyermekvállalásra is.
Tipp: Egy trendi zakó a munkában
és a magánéletben is jó választás lehet!

Ikrek nő Ellentmondásosan kezdi

elé állítják önt a csillagok, de április
végére egyre tisztábban lát, és a helyzetek sem lesznek már olyan kiélezettek
a magánéletében. Tavasszal a munkahelyén is jobban oda kell figyelnie
a dolgaira, csak a hosszú távú
tervekre koncentráljon!
Tipp: Vásároljon egy izgalmas
receptkönyvet, és lepje meg
kollégáit házi készítésű muffinnal.
Kos férfi A tavasz a szerelem
jegyében telik majd. Az év első fele
eleinte eseménytelennek tűnhet,
de idővel Ámor nyila önt is eltalálja,
sőt a gólya is megjelenhet a kéményén,
legalábbis képletes értelemben.
Tipp: Ruházzon be egy profi kerékpárra és járjon el túrázni a jó idő
beköszöntével.

rák

oroszlán

ezt az évet: a pénzügyek terén
egyaránt megtapasztalhat jót
és rosszat is. Április a karrieristáknak kedvez igazán, tavasszal eljön
az ideje, hogy korábban tett ígéreteit
beváltsa.
Tipp: Vásároljon pár igazi csajos
DVD-t, és kikapcsolódásképp
rendezzen pizsamapartit
a barátnőivel.
Ikrek férfi 2014 tavasza a szeretet,
a szerelem jegyében telik. Jó
döntéseket hozhat május elején,
legyen szó akár saját magát, akár
társát, illetve legjobb esetben a
mindkettejüket érintő kérdésekről.
Tipp: Szervezzenek minél több
programot, és mélyítsék el kapcsolatukat a közös élmények alkalmával.

szűz

június 22. – július 22.

július 23. – augusztus 22.

augusztus 23. – szeptember 22.

Rák nő Az év elején az élet minden
területén megszaporodnak a segítői,
a tavaszt így már igazán gyümölcsözőnek és lendületesnek érezheti.
Április elején időszerű egy diétába
kezdenie, hiszen egészségének is
jót tenne.
Tipp: Beszéljen egy dietetikussal,
aki segíthet személyre szabott étrendje
kialakításában.
Rák férfi Április elején a jegyébe
lépő Merkúr beszédessé teszi
– hirtelen megnőtt közlésvágya akár
üzleti célokat is szolgálhat. Továbbá
tavasszal kalandokban sem lesz hiány.
Tipp: Az idei tavaszt dobja fel egy
színes tornacipővel, mely nemcsak
a lezser szettekhez, de az elegáns
öltözékekhez is passzol!

Oroszlán nő Egy új barátság segít

Szűz nő Ellentmondásosan, mégis
alapvetően jól indul ez az év. Rengeteg
ugyan a dolga, csaknem szétszakad,
de ez csak inspirálja önt, hogy lendületes és kreatív legyen. Tavasszal jön
el az ideje, hogy végre valóra váltsa
a reményeit!
Tipp: Járjon színházba vagy koncertekre, és kapcsolódjon ki a művészet
befogadása által.
Szűz férfi Májusban az élet szinte
minden területén a csúcson érezheti
magát. S bár inkább a munkájának
szenteli magát, mint a szerelemnek,
nyár elején nagyot léphet előre párkapcsolati téren is.
Tipp: Találjon magának egy új hobbit,
például tanuljon meg koktélokat
készíteni.
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önnek elviselni a munkahelyi nehézségeket, melyek egész áprilisig tartanak. De nincs ok az aggodalomra,
hiszen áprilistól már megnyugodhat,
pihenhet, akár egy korai szabadság,
vakáció formájában is.
Tipp: Egy olyan erőteljes személyiség,
mint ön, nyugodtan választhat feltűnő,
hangsúlyos kiegészítőket!
Oroszlán férfi Tavasszal a munkájában a folyamatos változás az úr,
de ehhez már alighanem hozzászokott.
Május végén több testmozgásra lehet
azonban szüksége, avagy diétázásra,
esetleg mindkettőre.
Tipp: Válasszon olyan sportot,
melyet a szabadban is végezhet, mint
például a futás vagy a biciklizés.

mérleg

skorpió

nyilas

szeptember 23. – október 22.

október 23. – november 21.

november 22. – december 21.

Mérleg nő Energikusan és lendületesen
kezdi az évet. Családi életében minden
kedvezően alakul, így tavasszal inkább
a pénzügyi kérdésekben kell kamatoztatnia a Mars küzdésre sarkalló erejét.
Most jött el az ideje annak, hogy új
vállalkozásba fogjon. Egy rég dédelgetett álom vagy terv megvalósítása
új életerőt ad Önnek.
Tipp: Egy dögös magassarkúban még
magabiztosabbnak érezheti magát!
Mérleg férfi 2014-ben napról napra
magabiztosabb lesz, semmi sem akadályozza meg, hogy egyre feljebb kerüljön
a ranglétrán. Úgy látszik, ön képtelen
a pihenésre, kikapcsolódásra, s ennek
előbb-utóbb meglesz az eredménye.
Tipp: Ne feledkezzen meg a pihenésről
sem, járjon el masszázsra, vagy szaunázzon edzés után!

Skorpió nő Sok mindenre rájött

Nyilas nő Az év elején a pénzügyek

bak

az új év kezdetén, de nem biztos,
hogy mindent el is kell mondania.
Áprilisban azonban elérkezik
a szép szavak ideje. Ha hódítani
akar, akkor nem érheti el másként,
csak ha a gondolatait szavakba önti.
Tipp: Járjon el futni vagy aerobikórákra, a rendszeres testedzés
magabiztosabbá teszi!
Skorpió férfi Tavasszal hajlamos
lehet arra, hogy önmagát illető
kételyeit a társára vetítse ki,
ami gyakran lehet az otthoni viták
forrása. Rengeteg lesz a munkája,
akár külföldre is utazhat miatta,
de hagyjon időt a szerelemre is!
Tipp: Vásároljon pár új bútort otthonába, a változás nemcsak a lakásnak,
hanem önnek is jót fog tenni.

vízöntő

terén pozitív változásokra számíthat.
Ám legyen óvatos, és inkább takarékoskodjon. Az új évszak a belső
elmélyülésre, illetve valamilyen
tanulmány folytatására is alkalmas.
Foglalkozzon többet lelki világával!
Tipp: Néhány színes kiegészítő
segíthet abban, hogy vidámabban
teljenek a borongós hétköznapok!
Egy új táska remek választás lehet!
Nyilas férfi Idén tavasszal számos
sorsdöntő kérdés foglalkoztatja. Többek
között egy régi barátság is véget érhet,
ha a pénzügyi vitákon nem tud úrrá
lenni. A szerelemben is lehetnek zűrjei,
de ezeket a változásokat már szinte
megszokta.
Tipp: Egy tavasz végi, kora nyári vakáció remek alkalom lehet a feltöltődésre.

halak

december 22. – január 20.

január 21. – február 19.

február 20. – március 20.

Bak nő Ha társra vágyik, akkor

Vízöntő nő Év elején a legnagyobb baj

Halak nő Év elején a szerelme vagy

először önnek kell megtennie
ehhez az első lépéseket. A szerelem
nem háború, bár kétségtelenül
sok hasonlóság van köztük – ezt ön
is megtapasztalja a tavasz folyamán.
Tipp: Válasszon egy elegáns karórát,
mely remek kiegészítője lehet mindennapi outfitjeinek. Idén tavasszal
az ezüstszín domináljon!
Bak férfi Tavasszal eljön az ideje
annak, hogy végre valóra váltsa
az álmait – a pénzt és a családot
érintő ügyekben egyaránt. Álomutazásra is sor kerülhet, és ehhez talán
nem is kell olyan messzire mennie.
Tipp: Nézzen körül a belföldi lehetőségek között is, számos remek
ajánlatot kínálnak országszerte!

talán az, hogy bár rengeteg a munkája,
valami belső konfliktus vagy lelki gátlás
miatt nehezen tudja csak kibontakoztatni a tehetségét. A sport azonban mindenre megoldást jelenthet! Itt az ideje
hogy foglalkozzon az egészségével is!
Tipp: Járjon el jógázni a testi-lelki
felfrissülés érdekében! Szerezzen be
néhány igazán trendi sportruhát.
Vízöntő férfi A tavasz előcsalogatja
önből a világutazót. Április elején az
otthoni átalakítások kerülnek előtérbe,
és ha otthonában már minden rendben van, a szerelem is könnyebben
fellobban a szívében.
Tipp: A nagy rohanásban ne feledkezzen meg egészségéről sem, szedjen
vitaminokat!

a gyermeke miatt lehetnek pénzügyi
gondjai. Március idusán a jegyébe
lépő Vénusz sokat javít az anyagiakhoz való viszonyán, könnyebben
vonzza be a pénzt is, akárcsak az
ellenkező nem tagjait!
Tipp: Újítson frizuráján, hogy még
jobban érezze magát a bőrében.
Halak férfi Ha május, akkor szerelem: ez természetesen önnel is így
van. Azonban mégsem lesz sok ideje
a szívügyeire, hiszen rengeteget kell
majd dolgoznia, és bár szerencsére
kellően energikus is hozzá, azért
odafentről is kap támogatást.
Tipp: Nyár elején külföldre szólíthatja a munkája, de ha teheti, inkább
mondjon nemet erre a kiküldetésre.
az árkád budapest trendmagazinja 65

info

impresszum

Arcadium Magazin
2014. tavasz

árkád budapest bevásárlóközpont

Címlapon:
Zöld felső 9595 Ft promod
Ballonkabát 12 995 Ft camaïeu
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