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A Body Stylist termékcsalád  miden 

egyes terméke egy-egy speciális 

területrxe összpontosít, a lehetô 

leghatékonyabb megoldást kí-

nálva: feszesebb fenék, megnö-

velt dekoltázs és karcsú derék – 

ezek a célkitûzéseink.
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Beledi Rita 
bevásárlóközpont-igazgató

Egyéniségre
szabva

A hosszú és szeszélyes tavasz után mindannyian szomjazunk 
a nyár szépségeire. Ez az évszak nemcsak a nyaralásról és lazí-
tásról szól, hanem a lelki megújulásról is. Ha pedig megújulás, 
akkor jöhet az új ruhatár is, melybe minden belefér, ami trendi, 
kényelmes, nőies és természetesen egyedi. Nincs is nagyobb 
öröm, mint ilyenkor beszerezni egy új magassarkút az esti 
partihoz, egy új futócipőt a margitszigeti körökhöz, egy csinos 
kalapot, vagy új napszemüveget a strandoláshoz. Az ÁRKÁD 
Bevásárlóközpontban minden stílus csak egy karnyújtás-
nyira van tőlünk, így könnyedén rátalálhatunk a saját egyé-
niségünkhöz legközelebb állóra. Az új trend beköszöntével  
bevásárlóközpontunk is kivirágzott. Az ÁRKÁD2 megépülé-
sével és a folyamatos felújítások révén egyre szebb külsőt 
öltünk,  így még örömtelibb nálunk a vásárlás. Nem csupán 
területben, de üzletek, brandek tekintetében is gazdagodtunk, 
így Önök még szélesebb palettáról, még több márkás termék 
közül válogathatnak ebben a csodás évszakban. Bevásárlóköz-
pontunkban nem léteznek lehetetlen álmok és kívánságok.  
Ha pedig a  legtrendibb ruhák beszerzését követően szépülni 
is szeretnénk, ez sem elérhetetlen: parfümériáinkban üde 
sminket, fodrász szalonjainkban új frizurát varázsoltathatunk  
magunknak. Gépkocsival érkező látogatóinkat kedvezőbb tari-
fával várjuk, mi több, vasárnap egész nap díjmentesen vehetik 
igénybe parkolónkat.  Legyen ez a nyarunk is felejthetetlen! 
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FASHION
  6  Top Trends most aztán igazán belehúzhatunk a nagy 

átalakulásba, hiszen beköszöntött a nyár, az évszak, 
amire annyit vártunk. Hozzuk magunkat mozgással 
kirobbanó formába, hogy ne kelljen rejtett kis zsírpár-
nácskáink miatt lemondani a legszebb bikinikről sem. 
Váltsuk parfümünket könnyed, játékos illatra, válogas-
sunk a merész és exkluzív sminkek közül kedvünkre. 

10 Nyári ÁRKÁD-hírek nálunk nyáron sincs uborka- 
szezon, éppen ezért összeszedtük egy csokorba  
a legüdítőbb híreket, hogy biztosan ne maradjon  
le semmiről!

14 Style pezsdítsük fel ruhatárunkat a fülledt melegben 
egy kis frissességgel! megmutatjuk, mi az, amivel  
biztosan nem fog a nyári hónapokban befürödni. 

38 ÁRKÁD Fashion színterápia, kicsiknek és nagyoknak! 
Válasszunk olyan holmikat, melyek még hangulatos-
abbá varázsolják hétköznapjainkat. kék, narancssárga, 
pink – elég akár egy-egy intenzív színű ruhanemű  
vagy kiegészítő, máris látványosabb az outfitünk! 

ACCESSORIES
28 Fülbevalók megmutatjuk, hogy egy-egy jól kiválasztott 

fülbevalóval milyen transzformáción eshet át.  
a siker garantált!

BEAUTY
50 Sminktrendek előre szólunk: varázslatos nyári szépség-

tippjeinkkel nehéz lesz betelni! 

52 Arcápolás bemutatjuk a legújabb arcápoló termékeket, 
amelyek felveszik a harcot a legsósabb tengerekkel  
és a legforróbb szelekkel is!

54 Parfümök a játékos és illékony vízparti szelet, az üde nyári 
virágoskertek illatát nem könnyű palackba zárni. szemügyre 
vettük, idén kiknek sikerült az illatalkímia. 

56 Test és lélek nem mehetünk el szó nélkül a legújabb 
fényvédő csodaszerek mellett. Fontos, hogy kellő figyelmet 
fordítsunk bőrünk védelmére!

53 6A nagy melegben 
használjunk gél alapú, 
könnyed krémeket,  
melyeket lehetőség 
szerint vizes bőrre 
vigyünk fel. 
a hatás üdítő lesz!

A Chanel nyári  
sminkpalettájának 
színeit meseszép  
pillangók ihlették.

content
2 0 1 3 .  n y á r
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14
A víz nemcsak földünk  
legnagyobb kincse,  
de most a divat világában  
is nagy szerephez jut.  
ezúttal mindent a víz ihletett! 

10
A Sony új HDR AS15  
Action Cam kamerájával 
az extrém sportok rajongói 
most akár a víz alatt is 
kiváló minőségű felvételeket 
készíthetnek.

A’LA CARTE
58 Nyári szerelem instant vitaminbomba, amely  

édes-fanyar ízvilágával mindenkit levesz a lábáról. 
az áfonya újra reneszánszát élni, és szinte nincs 
olyan étel, amihez ne passzolna. Legyünk kreatívak, 
és használjuk ezt a fantasztikus gyümölcsöt kedvünk 
szerint, színezzük vele a tányérunkat harsogó lilára. 

CULTURE
62 Nyári programokról Fesztivál fesztivál hátán: 

ismét nehéz a döntés, hogy melyiken legyünk ott.  
de ha inkább elvonulnánk egy hűvös múzeum  
félhomályába vagy vízpartra, arra is van ötletünk!

HOROSCOPE
64 Nyár az örökké izgő-mozgó ikrek, a nyugodt  

családbarát rák kettőssége, illetve a bátor  
oroszlán hevessége remekül illik egy igazi  
fülledt-mozgalmas nyári kalandhoz!

60
Nyári frissítő tele  
vitaminokkal,  
melyeket csak 
szeretni lehet.
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Ragyogó illat
az Omnia Crystalline olyan sokoldalú, akár 
egy kristály. ebben a különleges parfümben 
különböző illatok egyesülnek, létrehozva egy 
csodás, eredeti esszenciát. meghatározó 
illatjegyeit a lótuszvirágnak, a friss bambusz-
virágnak és a balsafának köszönheti.

www.bvlgari.com

Pillangóhatás
a Chanel nyári sminkkollekciójának üde színeiben pompázó  
termékeket egy pillangó is megirigyelné, oly szikrázó és intenzív 
mindegyikük! a hangsúly ezúttal elsősorban a szemeken van, 
hiszen a vízálló színes szempillaspirál igazi must-have  
darabja az idei szezonnak.

www.chanel.com 

Nike Free
manapság a futás már  
több mint a helyváltoztatás 
módja – sport és életstílus 
egyben. ehhez az életér-
zéshez most a nike egy  
vadonatúj, pillekönnyű, 
kiváló szellőzésű, tökéle-
tesen kényelmes lábbelit  
tervezett. a brand legújabb 
fejlesztése tökéletesen 
igazodik az emberi lábfej- 
hez, így segítve az optimális  
futást. az új modell  
utánozza a lábfej mozgá- 
sát, hogy a nike Free  
cipők is a rugalmas,  
természetes mozgás  
élményét nyújthassák. 

www.nike.com
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Bringaláz
a bringázás mára a divat világába is berobbant. ez a korábban  
csak sportos vagy épp közlekedési célokra használt járgány  
manapság felér egy stílusos kiegészítővel! minél egyszerűbb,  
retróbb a kétkerekűnk, annál jobban illeszkedik a városi divathoz.  
a kötelező bringáskiegészítők beszerzésén kívül egy helyes  
kis fonott kosárral sosem lőhetünk mellé, a rutinos kerékpározók 
pedig akár magassarkút is húzhatnak a pedálozáshoz!

www.vogue.com 

Hipnotikus színvilág
az új hypnôse paletták öt különböző, de egymással 
tökéletesen harmonizáló árnyalatot és egyben egy 
eyelinert is tartalmaznak, ezáltal számos személyre  
szabható megoldást kínálnak. az úgynevezett 
„Wet” technológiának köszönhetően a hypnôse 
paletta hihetetlenül koncentrált színt hagy a bőrön, 
egyenletes és tökéletesen eloszló gyöngyházfénnyel 
átitatva. s ami a legfontosabb, a nyári trendszíneket 
mindegyik paletta magában foglalja. 

www.lancome.com

Hermès for Leica
a különleges fényképezőiről ismert Leica ezúttal a 
designra fókuszált, hiszen szoros együttműködésbe 
kezdett a híres francia luxusmárkával, a hermèsszel. 
a Leica m9-p hermès edition maga a luxus, minden 
egyes alkatrészét kézzel rakták össze, és termé- 
szetesen hermès-féle bőrborítást kapott. Összesen  
két limitált széria készült: az egyszerűbbet   
25 ezer dollárért árulják bőrpánttal és egy kesz-
tyűvel kiegészítve, az extrább változat 50 ezres 
árához már három különböző objektív, egy bőrtáska 
és egy gyönyörű album is jár.

www.leica.com
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ÁRKÁD-megújulás
az árkád bővítési és átépítési munkálatai  
a márciusi megnyitó óta is folyamatosan zajla-
nak, ezáltal egymást követik az üzletfelújítások, 
bővítések, s emellett egyre több üzlet költözik  
új helyre a bevásárlóközpontban. a megújulási 
folyamat az üzletek belső tereit, a bevásárló- 
utcákat is érinti. 

www.arkadbudapest.hu

A világ bájai
ebben a szezonban a triumph strandruházata megidézi minden 
hölgyben a benne lakozó istennőt. a lenyűgöző külsejű kollekció 
idén a világ kultúráiból merített ihletet, beleértve afrika vibráló szí-
neit, st. tropez pezsgő hangulatát, vagy bora bora trópusi szellőjét. 
a modellek forradalmi anyagok felhasználásával készültek, trendi 
formatervezéssel ötvözve. 

www.triumph.hu

top trends
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És felvétel!
a sony  új hdr-as15 action Cam kamerájával az extrém 
sportok rajongói mostoha időjárási körülmények és  
nehéz terepviszonyok között is kiváló minőségű felvétele-
ket készíthetnek. az akkumulátorral együtt mindössze  
90 grammot nyom, egyszerűen illeszthető sisakhoz,  
biciklihez vagy síszemüveghez, de opcionálisan használ-
ható fejpánttal és vízálló tokkal is.

www.sony.hu
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Kedvezőbb parkolás
az árkád2 márciusi nyitásával parkolóházunk is 
jelentős átalakuláson ment keresztül.  immár  
1600 parkolóhely áll gépkocsival érkező látogatóink 
rendelkezésére, és egy új, kedvező parkolási tarifa is 
életbe lépett, mely szerint az első 2 óra parkolás  
díjmentes, ezt követően pedig minden megkezdett óra 
díja 200 Ft. vasárnaponként  
a parkolás egész nap díjtalan.

www.arkadbudapest.hu

Csábító  
kékség
a személyre szabható 
karkötőjéről ismertté vált 
pandora ékszermárka 
idén nyáron hat különböző 
témájú minikollekcióval lepi 
meg rajongóit, melyekben 
a tenger, a tengerpart és a 
víz melletti nyaralás kapja 
a főszerepet. az ezerarcú 
tenger vibráló szépségét 
megörökítő csiszolt muránói 
üveg charmok, a halhatat-
lan matrózstílus és a nyár 
elmaradhatatlan kellékeit 
formázó karkötődíszek  
mellett azonban a gyűrűket 
és a fülbevalókat sem hagy-
hatjuk figyelmen kívül. 

www.pandora.net

Playmobil kiállítás 
június 1–23. között kerül megrendezésre az árkád  
bevásárlóközpontban a playmobil kiállítás, melynek kere-
tein belül 9 db terepasztal, 8 db vitrin, 3 db óriási játszó-
szőnyeg, 7500 db ajándék playmobil figura várja a kedves 
érdeklődőket. a kiállítás számos programot és szórakozási 
lehetőséget biztosít kicsiknek és nagyoknak egyaránt! 

www.arkadbudapest.hu
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Csábító sminkparádé
a Flormar nyári kollekcióját is üde színek és intenzív árnyala-
tok jellemzik, melyek segítségével könnyedén varázsolhatunk 
magunknak tökéletes sminket. a nyári szezon egyik vezető 
sminktrendjének alapja a rúzs, ezért egy bőrtónusunknak 
megfelelő árnyalatot mindenképpen érdemes beszerezni!  
a forró nyári napokon ne feledkezzünk meg a púder 
használatáról sem, hiszen ilyenkor jobban fénylik az arcbőr.

www.flormarhungary.hu

Elektronikus eszközök 
a munkálatokkal, bezárásokkal és új üzletnyitásokkal  
kapcsolatos információk megosztásának legfőbb  
hordozói a bevásárlóközpont információs oszlopai,  
weblapunk (www.arkadbudapest.hu), valamint Facebook- 
oldalunk. regisztráljon honlapunkon, hogy hírleveleinket 
minden esetben elsőként olvashassa, és csatlakozzon 
Facebook rajongói táborunkhoz, hogy az átépítéseket 
követő üzletnyitásokról, illetve az újként hozzánk költöző 
üzletekről, brand-ekről is mielőbb értesülhessen.

www.arkadbudapest.hu

top trends
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FAB, Design Zóna
hamarosan megnyílik magyarország legnagyobb designer 
zónája az árkád-ban! az egyedülálló kezdeményezésnek 
köszönhetően azok a tehetséges tervezők és designerek  
kapnak lehetőséget a bemutatkozásra, akiknek neve mind  
ez idáig ismeretlen volt a nagyközönség számára, ám most  
több kis üzlethelyiségben ismerhetik meg munkásságukat  
az árkád2-be költözött Libri helyén. 

www.arkadbudapest.hu

Hasznos útitárs
a nyár beköszöntével gyakrabban indulunk útnak, 
egy hosszú hétvégére a balatonhoz, vagy épp a 
szomszédos országok egyikébe. a garmin guidance 
2.0 nagy segítségünkre lehet a nyaralások alkalmával, 
hiszen elegendő megérintenünk a képernyőt és máris 
könnyedén kereshetünk címeket, szolgáltatásokat, 
melyekhez magyar hangnavigációval vezet oda pontról 
pontra. előretöltött európa-térképe rengeteg érdekes 
célállomást tartogat számunkra!

www.mediamarkt.hu
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ÁRKÁD Állatker
hamarosan megújul az áLLatker! de addig is nézzen 
be hozzánk, és kérdezzen bátran! szakkereskedésként 
nagy figyelmet fordítunk arra, hogy kínálatunkban jó 
ár-érték arányú, minőségi termékek szerepeljenek. a hét 
minden napján széles termékválasztékkal és gazdira 
váró kisállatokkal várjuk Önöket! követ minket? 

www.facebook.com/Allatker

Friss, kézi készítésű  
kozmetikumok
a Lush kozmetikumok célja nem csupán az, hogy a bőrt  
egészségessé és vonzóvá varázsolják, hanem az is,  
hogy a fürdés és testápolás mindennapi rutinból megújuló 
szórakozássá váljon. a legfinomabb alapanyagokból, sokszor 
friss gyümölcsök és virágok felhasználásával, egyedi ötletek 
alapján készítik különleges termékeiket.  a Lush termékeit  
hollywoodi sztárok is előszeretettel használják, legismertebb 
vásárlói között ott találjuk julia robertset, angelina jolie-t  
és johnny deppet is. 

www.lush.hu

Csodás lábbelik
a tamaris márkaboltokban a nyár finom balerinacipőkkel 
és gyönyörű telitalpú szandálokkal csábít a pasztellszínek 
minden árnyalatában: az üde korall és a lágy rózsaszín  
ugyanolyan meghatározó. a menta és a jégkék különböző 
árnyalatai is megjelennek.  anyagban és színben harmo-
nizáló kiegészítőkkel, csíkos csodákkal bővült az idei  
kollekció, megőrizve a márkától megszokott minőséget  
és színvonalat. hamarosan induló  
webáruházunk segítségével  
pedig összeállíthatja  
ruhatárát! 

www.monobrand.hu



Csipkeruha 9995 Ft ORSAY
Türkiz zakó 19  990 Ft AMNESIA
Köves nyaklánc 3990 Ft SIX
Virágos gyűrű 1890 Ft CLAIRE’S

a víz
 üzenetei
Az olykor fullasztó nyári hőségben jólesik a felfrissülés.   

A víz mint téma pedig ismét feltűnt a divat világában. Nyári kreációnkat  
is ez a nélkülözhetetlen elem inspirálta,  

ezért egy különleges víz alatti világba merültünk, ahol üde  
árnyalatokkal, lezser fazonokkal és  szexi kiegészítőekkel találkozhattunk.  

Husíto divattippek`̀`̀



a víz
 üzenetei

Színes maxiruha 15 990 Ft AMNESIA
Szandál 12 990 Ft RETRO
Karkötők 1995 Ft TALLY WEIJL
Fülbevaló 2290 Ft BIJOU BRIGITTE

Husíto divattippek



Póló 3990 Ft PROMOD
Szoknya 12 490 Ft review/vAN GRAAf
Halas nyaklánc 4990 Ft BIJOU BRIGITTE
Magassarkú 11 990 Ft HUMANIC
Karkötők 2390 Ft NEW YORKER



Türkiz ruha 6990 Ft fUTURE
Ezüst leveles nyaklánc 3595 Ft TALLY WEIJL
Ezüst-türkiz nyaklánc 6400 Ft BIJOU BRIGITTE
Ezüst karkötők 2590 Ft BIJOU BRIGITTE 
Ezüst-türkiz karkötők 2690 Ft CLAIRE’S



Szoknya 7595 Ft TALLY WEIJL
Csíkos atléta 2990 Ft PIMKIE
Strandtáska 2990 Ft TERRANOvA
Magassarkú 9995 Ft TALLY WEIJL
Nyaklánc 4990 Ft BIJOU BRIGITTE
Karkötő 1295 Ft RESERvED



Türkiz tunika 11 990 Ft NIKITA
Magassarkú 23 990 Ft HUMANIC
Ezüstgyűrű 43 800 Ft ALASZKA ÓRA-ÉKSZER



Ujjatlan farmering 12 490 Ft review/vAN GRAAf
Mintás nadrág 24 990 Ft SCOTCH&SODA/vAN GRAAf
Karkötők 1995 Ft és 2495 Ft RESERvED
Magassarkú 5490 Ft PIMKIE
Neontáska 8990 Ft RETRO



Fehér jumpsuit 5990 Ft AMiSU/NEW YORKER
Fülbevaló 3980 Ft BIJOU BRIGITTE
Ezüst fonott fejpánt 1190 Ft CLAIRE’S
Köves karkötők 1390 Ft-tól 2390 Ft-ig CLAIRE’S
Fém karperec 2490 Ft PIMKIE
Gyűrű 53 800 Ft SWAROvSKI



22 az árkád budapest trendmagazinja

szoknya
12 490 Ft
review
VAN GRAAF

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

Finom vadság
a fekete, keményebb tónusokon  
mindig finomítanak a pasztellárnyalatok,  
sőt valamikor kifejezetten elegáns.  
a bőrdzseki minden szezon kedvelt 
darabja. egy hűvös nyári estén cél- 
szerű magunkkal vinni, hiszen rendkí- 
vül jól mutat egy muszlinszoknyával  
és platform szandállal, sarah jessica 
parker is előszeretettel hordja így.  
a mintás pólók kifogyhatatlanok az  
idei szezonban is: farmerrel, leg-
gingsszel, sorttal vagy akár egy nőies 
szoknyával is nagyon dögösek, csak  
a színharmóniára kell figyelnünk és 
hozzá ízlésesen kombinálni az éksze-
reinket. a lakk-kiegészítőktől sem kell 
félnünk, hiszen a formatervezés is sokat 
számít: így akár elegáns, nőies külsőt  
is varázsolhatunk egy fényes táskával 
vagy övvel. Hódítsunk stílsosan!

Csipkebetétes  
ruha övvel
14 990 Ft
review
VAN GRAAF

ujjatlan top
6990 Ft
vero Moda
VAN GRAAF

mintás top
10 990 Ft
Maison scotch
VAN GRAAF

bőrdzseki
59 990 Ft
Gipsy
VAN GRAAF

Öv
6490 Ft
vanzetti
VAN GRAAF

sort
24 990 Ft
Maison scotch
VAN GRAAF

táska
32 990 Ft
calvin Klein Jeans 
VAN GRAAF

nadrág
22 990 Ft
Maison scotch
VAN GRAAF

top
6990 Ft
vero Moda
VAN GRAAF
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VAN GRAAF
A legtrendibb divAtház

www.vAngrAAf.com

31194_PC_Arcadium_HU_AZ   1 30.05.13   11:51
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Légies
fuvallat

a tavalyi őrületes neon színkavalkád 
után idén a visszafogottabb, lágyabb,  
selymesebb tónusok kerülnek elő-
térbe. a fehér szín főszerephez jut: 
minden szín, minden árnyalat, amelyet 
majd választunk, annyira pasztell lesz, 
mintha a fehér belopta, belekeverte 
volna magát a szivárvány összes  
árnyalatába. ráadásul ezek a lágy  
tónusok szinte mindennel jól hord-
hatók, így a variálhatóságuk is határ-
talan!  a kék és a zöld számtalanszor 
feltűnik majd, hiszen üde frissességük 
azonnal egy tengerparti nyaralást 
juttatnak az eszünkbe. az ilyen idilli 
nyaralások során szerzett barna  
bőrön kifejezetten jól mutatnak ezek  
a ruhadarabok, melyeket arany-  
és ezüstkiegészítőkkel viseljünk! 

Farmer- 
mellény
8590 Ft
C&A

blézer
5590 Ft
C&A

táska 
5590 Ft
C&A

masnis öv
1990 Ft
C&A

sort
3590 Ft
C&A

balerinacipő
4590 Ft
C&A

top
3990 Ft
C&A

táska
3590 Ft
C&A

napszemüveg
1490 Ft
C&A

ruha 
4990 Ft
C&A

www.c-and-a.hu

A NYÁR IHLET TE
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www.c-and-a.hu

A NYÁR IHLET TE
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t e l j e s  n ő i  s z e t t e k

Cikcakk
a különféle minták, mint a virágos, 
csíkos, batikolt, kockás, minden évben 
visszaköszönnek valamilyen formában. 
az idei nyár slágere az etnó minta lesz. 
érdemes tehát beszereznünk egy-egy 
ilyen alapdarabot, melyhez később már 
csak homogén színeket kell párosíta-
nunk. Hogy hogyan? nem kell azonnal a 
fesztiválszezonra asszociálnunk a ruhák 
láttán, hiszen egy mintás szoknyához 
vagy sorthoz elég egy elegáns szabású 
blúz vagy egy egyszerű atléta. ez a  
stí-lus önmagában domináns, így nem 
kell tovább díszíteni, mert könnyen 
giccses hatást érhetünk el. a mintában 
szereplő színekből úgy válogassuk 
össze a kiegészítőinket, hogy azok 
egységet alkotva harmonizáljanak az 
öltözékünkkel. és ami a legfontosabb: 
a fókuszban ezúttal a ruhanemű van, 
ezért egyetlen kiegészítőnk se legyen  
túl nagyméretű, mert így is elég hangsú-
lyos lesz az összeállítás! 

accessories
n ő i  b a z á r

el
ie

 s
aa

b

blézer
7995 Ft
ReseRVed

napszemüveg
3595 Ft
PRomod

ipod touch
99 900 Ft
istyle

szoknya
4595 Ft
stRAdiVARius

laptáska
5590 Ft
C&A bokapántos 

szandál
9995 Ft
ZARA

saru
17 990 Ft
VAGAboNd

karperecek
1995 Ft
CAmAieu

Csipkebetétes atléta
1995 Ft
oRsAy

nyaklánc
32 800 Ft
swARoVski

táska
5995 Ft
tAlly weil

sort 
3990 Ft
aMisu
New yoRkeR
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További információ és kuponletöltés:
www.arkadbudapest.hu

NYÁRI KUPONNAPOK
JÚNIUS 5. ÉS 9. KÖZÖTT
AKÁR 30% KEDVEZMÉNNYEL

KLIKKELJ!
NYOMTASS!
SPÓROLJ!

További információ és kuponletöltés:További információ és kuponletöltés:
www.arkadbudapest.hu

NYÁRI KUPONNAPOK
JÚNIUS 5. ÉS 9. KÖZÖTT
AKÁR 30% KEDVEZMÉNNYEL KEDVEZMÉNNYEL

KLIKKELJ!
NYOMTASS!
SPÓROLJ!

OVT_2013_Nyari_Kuponnapok_arcadium_200x260_0530-3.indd   1 5/30/13   7:24 PM
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F ü l b e v a l ó k

Fülön csüngők
a fülbevaló – a nyaklánc mellett –  
az egyik leghangsúlyosabb kiegészítő. 
a megfelelő méret és szín kiválasztása 
rendkívül fontos, hiszen nemcsak a 
stílusunkat lehet vele kiemelni, hanem 
arcunk formáját is tudjuk hangsúlyozni. 
míg egy hosszúkás, logós fülbevaló 
optikailag nyújtja és egy nagyobb, 
kerekebb darab inkább szélesíti, addig 
egy rövid, kisméretű ékszer inkább csak 
kiegészíti az arcunkat. a nyári hónapok 
lenge ruhaneműihez a nagyobb, méretes, 
látványosabb fülbevalók ajánlottak,  
melyek különböző színekben kaphatóak.  
az oversize darabok akár az egész meg-
jelenésünket transzformálhatják, hiszen  
ha egy farmerhez és egy magassarkúhoz 
egy elegáns fülbevalót választunk, akkor 
akár egy koktélpartira is elmehetünk,  
ha pedig egy hippis, gyöngyös darabot, 
akkor irány egy fesztivál! 

elegáns 55 500 Ft thoMas sabo/JutAafrikai 1890 Ft ClAiRes

modern 22 500 Ft cK/JutA tollas 2990 Ft biJou bRiGitte

nőies 2990 Ft biJou bRiGitte

különleges 37 900 Ft swARoVski

elbűvölő 2595 Ft stRAdiVARius

Hippis 990 Ft H&m

kifinomult 55 990 Ft tisento/oRex

romantikus 41 000 Ft swARoVski
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t e l j e s  n ő i  s z e t t e k

Víz alatti
kavalkád

ami a fürdőruha kiválasztását illeti,  
a férfiak jóval szerencsésebbek, hiszen 
nekik csak a minta és a hossz kiválasz-
tása a meghatározó: ettől függően hord-
hatnak fecskét, sortot vagy laza térd 
fölötti sortot. a hölgyeknek ezzel szem-
ben rengeteg lehetőségből kell válasz-
taniuk, hiszen a számos különböző 
fazon mellett a divatmárkák évről 
évre látványos darabokkal halmozzák 
el őket. sok hölgy számára azonban 
nehézkes az alakjának legmegfelelőbb 
darabot kiválasztani. idén a színek  
és a minták segítségével remekül  
tudnak optikailag növelni vagy tompí- 
tani a méreteken. a melltartó és  
a bugyi fazonjának kiválasztása létfon-
tosságú! a legfontosabb a megfelelő 
fazon megtalálásához, hogy legyünk 
magunkkal szemben kritikusak, és  
ezek tükrében induljunk vásárolni. 

accessories
b i k i n i k & F ü r d ő n a d r á g o k

3995 Ft és 
2995 Ft
ReseRVed

2999 Ft
censored
New yoRkeR

11 999 Ft
koNkuReNCiA

5590 Ft
C&A

9000 Ft
CAlZedoNiA

19 990 Ft
helly hansen
doCkyARd

17 990 Ft
helly hansen
doCkyARd

11 499 Ft 
koNkuReNCiA

5995 Ft
CAmAieu

8990 és 
4990 Ft
HeAVy tools

12 000 Ft és     
  6000 Ft
CAlZedoNiA

8390 Ft és 
5990 Ft
skiNy

m
ad

a
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accessories
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Menő  
beach style

a férfiaknak idén nyáron is könnyebb 
dolguk van, mint a nőknek, persze csak 
ami az öltözködést illeti. egy egész 
szezont átvészelhetnek egy laza, térdig 
érő farmernadrággal, amely stílustól 
függetlenül szinte mindenhez jól megy. 
Ha egy sötétebb és kevésbé koptatott 
darabot választunk, akkor az akár  
egy sportosan mintás pólóval, akár  
egy szövetzakóval is jól mutat!  
amennyiben az egyedi megjelenést  
részesítjük előnyben, szerezzünk be 
egy világosabb rövidnadrágot is,  
hiszen a fülledt nyári estéken szuperül 
mutat egy laza fehér inggel és színes 
mokaszin cipővel. utóbbit természe-
tesen csakis zokni használata nélkül 
ajánlott nyáron viselni! a kiegészítőknél 
pedig továbbra is a szettünkhöz 
leginkább passzoló óra, öv, cipő és nap-
szemüveg kiválasztására törekedjünk. 

r
aj

vi
 m

o
H

an

ing
21 990 Ft
culture
VAN GRAAF

óra
12 990 Ft
tiMex/oRex

nadrág
9990 Ft
HeAVy tools

táska
13 995 Ft
ZARA

beats  
by dr dre
executive 
fejhallgató
86 900 Ft 
istyle

napszemüveg
6995 Ft
sPRiNGField

póló és sort
1990 Ft és 8990 Ft
sMG/New yoRkeR

Öv
3990 Ft
sAxoo loNdoN

karóra
41 900 Ft
diesel
óRAsZAloN

mokaszin
18 400 Ft
buGatti/moNtoNelli

papucs
9990 Ft
toMMy hilfiGer/oFFiCe sHoes
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Álomutazás
a gyerekek ruhatárában nagyon 
fontos, hogy legyenek élénk és színes 
kreációk, főleg a kislányoknál.  
ez nemcsak a figyelemfelkeltés 
miatt fontos, hanem azért is, mert a 
közérzetükre és a hangulatukra is jó 
hatással lehet egy vidám kollekció!  
a lánykák ruhatárában a rózsaszín 
általában a vezető szín, ám az öltözkö-
désnél arra is külön figyelmet kell fordí-
tanunk, hogy a választott szett kényel-
mes legyen. Cipőügyben egy rugalmas 
talpú balerinacipő vagy egy egészséges 
szandál tökéletesen megfelel. persze a 
csillogó kövekkel díszített és különböző 
színekben kapható kiegészítők kiválasz-
tása elengedhetetlen. legyen szó  
hajpántról, gyöngyös karkötőről, 
szivárvány színű csattokról vagy akár 
a gyerek által kiszínezhető trendi 
kistáskáról – néhány aprósággal óriási 
örömöt szerezhetünk a kicsiknek, így  
ők is divatosnak érezhetik magukat!

il
lu

d
ia

sapka
4790 Ft
bReNdoN

top
3695 Ft
ZARA

karkötő
2990 Ft
biJou 
bRiGitte

szandál
3990 Ft
deiCHmANN

Fülbevaló
15 600 Ft
swARoVski

ruha
7695 Ft
ZARA

Öv
2590 Ft
bReNdoN

balerinacipő
8990 Ft
baMa/ReNo

kézitükör
1490 Ft
biJou 
bRiGitte

napszemüveg
2690 Ft
ClAiRes

szoknya
3490 Ft
bReNdoN

színezős 
táska
3990 Ft
JátéksZiGet

www.arkadbudapest.huwww.arkadbudapest.huwww.arkadbudapest.hu

szerethető ajándék
szerethető ajándékFedezd fel!

OVT_2013_Zipp_Nyitas_Vasarlasiutalvany_Arcadium_20x26cm_0530_02.indd   1 5/31/13   12:06 PM
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www.arkadbudapest.huwww.arkadbudapest.huwww.arkadbudapest.hu

szerethető ajándék
szerethető ajándékFedezd fel!
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Matrózok  
az élen

kedves anyukák, idén nyáron zsebes 
sortok, mintás pólók, baseballsapkák, 
flip-flop papucsok, valamint a laza 
ingek lesznek a fókuszban, melyek-
kel nem lehet hibázni. egyszerű és 
nagyszerű viselet, ráadásul azért sem 
kell aggódni, hogy milyen idő lesz, 
hiszen könnyen rétegezhetőek további 
ruhadarabokkal. a fiúknál nem is  
kérdéses, hogy az oly népszerű zöld,  
a sárga és a piros mellett idén nyáron 
a kék és annak minden árnyalata  
a legmeghatározóbb és legtrendibb  
szín. noha sokan azt gondolják,  
hogy a gyerekeknek nincs szükségük 
az öltözeten kívül egyéb kiegészítőkre,  
a legújabb trendek azt mutatják,  
hogy már a kicsiknél is nélkülözhetet-
lenek ezek az egyedi, játékos darabok. 
válasszunk színben illő, kisebb  
méretű kiegészítőket!

Fe
n

d
i

pénztárca
1990 Ft
budmil

karóra
22 990 Ft
icewatch
óRAsZAloN

Cipő
8990 Ft
elefanten
deiCHmANN

ing és 
nadrág
4695 Ft és 
6395 Ft
ZARA

sapka
1690 Ft
bReNdoN

póló
2990 Ft
fsbn
New yoRkeR

nadrág
4690 Ft
bReNdoN

szivacslabda
frizbivel
JátéksZiGet

Öv
3995 Ft
sPRiNGField

papucs
3695 Ft
ZARA

ipod  
shuffle  
2 gb
16 900 Ft
istyle
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Divat egyéniségre szabva

Miklós: Ing 17 990 Ft levi’s | Póló 3690 Ft BudMil | Rövidnadrág 26 990 Ft CaMel | Kék cipő 14 990 Ft HuManiC 
Bőr karkötő 61 400 Ft Thomas sabo/juta

GerGőke: Póló 1990 Ft C&a | Rövidnadrág 5790 Ft ltB | Tornacipő 17 990 Ft DC/GaraGe store | Oldaltáska 3990 Ft Heavy tools
iPAD 99 900 Ft-tól istyle | Karkötő 1090 Ft Claire’s

helyszín: áRKáD1



Divat egyéniségre szabva

árkáD  
FASHION

A nyári divat mindenki számára egyaránt tartogat izgalmas kreációkat  
és vidám kiegészítőket. egy kellemes délután alatt mindent beszerezhetünk,  

amire egy fergeteges nyaraláshoz szükségünk lehet. 

BirGit: sál 9990 Ft levi’s | Ruha 2290 Ft C&a | Táska 18 990 Ft HuManiC | Balerinacipő 14 990 Ft HuManiC | Öv 2990 Ft aMnesia
Karóra 5995 Ft ProMod | lánc 2850 Ft Claire’s

MajáCska: Póló 2885 Ft ltB | Dzseki 19 990 Ft nike | sort 3590 Ft C&a | Cipő 8990 Ft HuManiC | Óra 9999 Ft leGo
hajráf 1090 Ft Claire’s | iPhone5-tok 9900 Ft istyle 



BirGit: Póló 3755 Ft ltB | szoknya 7990 Ft C&a | Fülbevaló 1390 Ft Claire’s | Karkötők 1890 Ft Claire’s | nyaklánc 980 Ft new yorker 
Táska  23 990 Ft MonarCHy | szemüveg 3290 Ft HuManiC

helyszín: new yORKeR



Miklós: sál 1990 Ft C&a | Ing 15 990 Ft retro | Trikó 2590 Ft ltB | nadrág 23 990 Ft levi’s | Papucs 2990 Ft retro 
 Táska 23 990 Ft HuManiC | Óra 242 000 Ft swarovski

helyszín: nIKe



Miklós: Ing 11  990 Ft levi’s | Póló 7990 Ft nike | Táska 7990 Ft HuManiC | sapka 1990 Ft Heavy tools 
Világoskék nadrág 21 990 Ft deverGo&friends | Cipő 17 990 Ft retro

MajáCska: Póló 1990 Ft C&a | Táska 7990 Ft MonarCHy | sort 3790 Ft Brendon | Cipő 21 990 Ft nike | Gördeszka 24 990 Ft GaraGe store
helyszín: áRKáD2

helyszín: new yORKeR



BirGit: napszemüveg 2990 Ft HuManiC | lazacszínű dzseki 19 990 Ft aMnesia | len ing 13990 Ft aMnesia | Piros miniszoknya 7990 Ft aMnesia
Karkötő 1390 Ft Claire’s | Táska 6290 Ft MonarCHy | szandál 19 990 Ft taMaris

GerGőke: Kapucnis pulcsi 16 990 Ft DC /GaraGe store | Póló 2305 Ft ltB | Rövidnadrág 5790 Ft ltB | Cipő 24 990 Ft nike
sapka 1990 Ft Heavy tools | Kulcstartó 2399 Ft leGo | Övtáska 2990 Ft Heavy tools

helyszín: áRKáD2



MajáCska: Póló 1990 Ft C&a | szoknya 5790 Ft ltB | szandál 4990 Ft HuManiC | Karkötők 1890 Ft Claire’s | Táska 6999 Ft leGo 
GerGőke: Póló 1490 Ft C&a | Fejhallgató 57 900 Ft istyle | nadrág 5590 Ft C&a | Táska 8499 Ft leGo | Cipő 19 990 Ft HuManiC

helyszín: ADIDAs



GerGőke: Póló 2790 Ft C&a | sapka 7990 Ft GaraGe store | nadrág 3990 Ft C&a | Fejhallgató 39 900 Ft istyle | Óra 9290 Ft juta
Cipő 18 990 Ft HuManiC | Gördeszka 27 990 Ft GaraGe store

MajáCska: Ruha 2290 Ft C&a | Dzseki 9990 Ft ltB | Cipő 3990 Ft HuManiC | napszemüveg 5690 Ft Brendon
Karkötő 5900/db Ft Thomas sabo/juta | Charm 12 100–17 100 Ft/db Thomas sabo/juta

helyszín: áRKáD1



BirGit: Ruha 21 990 Ft virGinia | sál 1990 Ft virGinia | Gyűrű 19 500 Ft CK/juta | Karkötő 3290 Ft Claire’s  
Táska 7990 Ft HuManiC | Telitalpú szandál 13 990 Ft deverGo&friends

Miklós: Dzseki  8590 Ft C&a | napszemüveg 3490 HuManiC | lánc 69 700 Ft Thomas sabo/juta | Táska 25 990 Ft Tommy hilfiger/HuManiC
Ing 12 990 Ft saxoo london | Póló 5990 Ft retro | nadrág 9285 Ft ltB | Cipő 24 990 Ft deverGo&friends

helyszín: áRKáD1
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Eljött a szépség ideje!
AZ ÉLET NAPOS OLDALA

Minden évben elhatározzuk: bármit megteszünk annak érdekében,  
hogy egyetlen újabb ráncot se kelljen felfedezni magunkon.  

hogy a soron következő hónapokban a legjobb formánkban tündöklünk?  
Idén nyáron minden adott ahhoz, hogy egészséges és szép bőrrel élvezzük  

ezt a csodás évszakot. Ráadásul a nyári sminktrendek és az új, fantasztikus 
illatok segítségével csak tovább fokozhatjuk a hatást! 
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beautys M I n k t R e n d e k

Nyári színek 
pompája
Hogy mi a jó a nyárban, azt estig 
sorolhatnánk, de hogy mi a jó a 
nyári sminkekben, azt rögtön meg is 
válaszoljuk! Merthogy mi is imádjuk a 
napsütötte hónapokat, főleg ha csodás 
sminktrendek párosulnak hozzájuk. 
Természetesen most is fontos figyel-
nünk a magas hőmérsékletre, a lefolyt 
smink ugyanis elég bosszantó tud 
lenni. Eljött az idő, hogy elfelejtsük az 
alapozót: váltsunk inkább egy könnyed 
BB-krémre, amely hidratál, és az apró 
hibákat is elfedi. Ha pedig a káros nap-
sugarak ellen is védekezni szeretnénk, 
itt van a nyár újdonsága, a CC-krém, 
mely szintén hidratál, egységessé teszi  
a bőr színét, és fényvédőt is tartalmaz.

bronzos ragyogás
Ha a nyárnál tartunk, akkor nem me-
hetünk el a bronzos csillogás mellett, 
mellyel csak azt hangsúlyozzuk, amit 
a simogató sugaraknak köszönhetünk: 
a szexin lebarnult bőrt! A bronzos 
make-uphoz nem kell más, mint egy 
bronzosító krém, amit először az 
arccsontra vigyünk fel, majd egy picit 
bátrabban rakhatunk a szemhéjra is. 
A tökéletes összképhez már csak két 
lépés marad: egy kis szempillaspirál és 
nude szájfény. 

akár egy szivárvány
Most jöjjenek a feltűnő színek, melyek 
nyáron mindenkit azonnali kísértésbe 
hoznak! Világító türkizkék, csábító 
smaragdzöld, őrületes narancssárga: 
csak néhány példa arra, mitől jövünk 
majd lázba idén! Egy esti programhoz 
pedig bátran előkaphatjuk a drámai 
vörös rúzsokat, amelyeket ezúttal nem 
kell őszig pihentetnünk. Ha pedig az 
igéző tekintetre építünk, nyári estéken 
a füstös smink továbbra is a leghaté-
konyabb fegyver a csábításhoz. 
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bronz istennő  
a guerlain terracotta, 
4 matt árnyalatot 
tartalmazó púder, 
tökéletes és hosszan 
tartó természetes 
ragyogást ad az 
arcnak.  a napsütötte 
paletta tökéletesen  
alkalmas formázásra 
és kiemelésre  
egyaránt. 
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1. szempillaspirál Wonder Perfect Mascara clarins/Douglas
2. körömlakk absolute nails/Douglas
3. púder bronzing PoWder/Flormar
4. Rúzs sensai/Douglas
5. szemhéjfesték Pure color estée lauder/Douglas
6. bronzosító bronze goddess estée lauder/Douglas

  7. szemhéjtus guerlain/Douglas
  8. púder Pure color estée lauder/Douglas
  9.  szájfény Vernis a leVres YVes saint laurent/marionnauD
10. alapozó Pack Poudre clarins/Douglas
11. bronzosító krém sisleY/marionnauD
12. szájfény leVre scintillantes chanel/Douglas
13. szemceruza kohl kajal catrice/rossmann
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beautya R c á p o l á s  f e l s ő  f o k o n

Bőrbarát  
újdonságok
Gyönyörű napsütés, harminc fok: 
végre itt a nyár, viszont fogalmunk 
sincs, hogy milyen krémmel vará-
zsolhatnánk tökéletessé a bőrünket. 
Természetesen nyáron is be kell tar-
tanunk a legfontosabb szépségápolási 
szabályokat, hogy ősszel is ugyanolyan 
szépek maradjunk. Első lépésként 
felejtsük el a nehéz, zsíros krémeket, 
hiszen most egyáltalán nincs szükség 
rájuk. Ha még elég sok van a krémes 
tégelyben, és sajnáljuk kidobni, semmi 
vész: nyugodtan tegyük be a hűtőbe – 
így nem romlik meg –, és ősszel újra 
bevethetjük. A meleg hónapokban a 
legjobb szépségbarátaink a könnyű,  
hidratáló krémek, melyek akkor a 
leghatékonyabbak, ha vizes bőrre  
visszük fel őket. A gél állagú arckrémek 
pedig azonnal felfrissítik a bőrt, ráadá-
sul remek sminkalapot is biztosítanak. 

Vitamindózis
Legalább hetente egyszer használjunk 
hidratáló maszkot, hogy a napozások 
után se kelljen bosszankodnunk a 
ráncok miatt. A vitaminos maszkok 
segítenek a pihe-puha, sima bőr 
megőrzésében, főleg ha C-vitamint  
is rendszeresen szedünk mellé.  
A nyári arcápolás legfontosabb  
szabálya: mindig ellenőrizzük,  
hogy az általunk választott arckrém 
biztosan tartalmaz-e UV-szűrőt! 

le a cukorral!
Ha nem vagyunk tökéletesen elége-
dettek a bőrünkkel, még nem késő 
felvenni a harcot a cellulittal.  
Három-négy hét alatt látható  
eredményt érhetünk el, ha szigorúak 
vagyunk magunkhoz, és minden este 
használjuk a megfelelő termékeket. 

tökéletes bőr
a biotherm legújabb csoda-
fegyvere, különleges ható- 
anyagokkal veszi fel a 
küzdelmet a cellulitisz ellen. 
a celullit eraser koncentrá-
tum olyan hatóanyagokat 
tartalmaz, mint a coralline 
algakivonat és a tiszta kof-
fein, melyek együttes hatása 
megakadályozza a zsír elrak-
tározását, így segítve elő a 
cellulitisz megszűnését. 
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1. hidratáló szérum aquasource deeP seruM biotherM/Douglas
2. bb krém shiseido/Douglas
3. szemránctalanító sWiss aPPle forMula/marionnauD
4. arckrém nature/marionnauD
5. anticellulit krém collistar/Douglas
6. nappali krém estée lauder/Douglas

  7. szérum 365 cellular seruM lancaster/Douglas
  8. szérum hYdra life bb eYe creMe dior/Douglas
  9. nappali krém sWiss aPPle forMula/marionnauD
10. szérum norMaderM hYalusPot VichY/ÁrkÁD gyógyszertÁr
11. arckrém cellular PerforMance sensai/Douglas
12. nappali krém creMe Protectrice sPf 20/l’occitane 
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beautyp a R f ü M ö k  V I l á g a

Vidám fuvallat
Nincs is finomabb a tipikus nyári 
illatoknál: friss gyümölcsök, füves 
parkok, hűsítő vízpartok. Mind-mind 
olyan élmény, mellyel ha egyszer is 
találkoztunk, minden nyáron újra régi 
ismerősként üdvözölnek. Gondoljunk 
csak a gyerekkori emlékeinkre – szinte 
minden fontos élményt a múlt illa-
taihoz kötünk. Talán éppen ezért is 
megunhatatlanok a finom parfümök, 
melyekből sohasem elég! Nem is 
nagyon tudunk érveket amellett, hogy 
miért kellene megálljt parancsolnunk 
magunknak a vásárlás során, hiszen 
nincs is jobb annál, mint amikor egy 
új, finom illatfelhőbe burkolózva 
zsebelhetjük be a körülöttünk lévők 
bókjait. 

testpermet, bármikor
A nyári forróság szinte követeli a köny-
nyed, virágos, gyümölcsös parfümöket.  
Egy felmérés szerint erre az illatra 
emlékeznek leginkább a férfiak. Aki 
jobban szereti a citrusos illatokat, az 
is pikkpakk megtalálja az új parfüm-
szerelmét. Fontos, hogy mindig a 
bőrünkön teszteljük a terméket, hiszen 
papíron teljesen más jegyeket mutat 
meg, mint közvetlenül a csukló belső 
felére fújva! Nyáron soha ne tegyük ki 
a bőrünket erős napsugárzásnak, főleg 
ha azt korábban befújtuk parfümmel. 
Könnyen foltot hagyhat a bőrön a 
kölni, éppen ezért válasszuk inkább a 
kívánt illat egyik könnyedebb formáját. 
Szerencsére már a legtöbb cég gondol 
a forró hónapokra, és piacra dobja a 
kedvenc illatunk testpermetváltozatát 
is. De persze itt sem kell ragaszkod-
nunk a megszokott illatokhoz, bátran 
vehetünk több testpermetet is. Azért 
szeretjük, mert könnyen felvihető, 
nincs benne alkohol,   
és a ruhán sem hagy foltot. 
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üDe Frissesség
giorgio armani az 
érzékek kiteljesedését 
fennkölt módon fejezi 
ki egy új illatkreációval, 
amely az őszinte és 
tiszta öröm palackba 
zárt esszenciája.  
a nőt és a természetet 
ünnepli, olyan üdítő 
kikapcsolódást  
ígérve, amely minden  
érzéket felkelt.

1
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1. light blue dolce&gabbana/Douglas
2. nYc beyoncé Pulse/dm
3. Yellow diamond Versace/Douglas
4. eternity suMMer calVin klein/marionnauD
5. Mon jasmin noir l’eau exquise bVlgari/Douglas
6. so happy/Flormar

  7. fan di fendi eau fraiche fendi/Douglas
  8. be delicious dknY/marionnauD
  9. gyöngyvirág eau de toilette/yves rocher
10. flash jiMMY choo/Douglas
11. beauty system seathalasso/Douglas
12. thé Vert/l’occitane
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biztonsÁgos 
ÁPolÁs
a shidesido expert 
sun aging vízálló 
termék-család 
könnyű textúrával 
teljes körű védelmet 
nyújt az uV-sugárzás 
káros hatásaival 
szemben. 

beautyt e s t  é s  l é l e k

Okosan  
a nap alatt 
Szeretni a napfürdőzést nagyon is jó 
dolog, de a bőrünk védelméről most 
sem feledkezhetünk meg. Nyáron 
ugyanis sokkal szívesebben hordunk 
hófehér ruhákat, hiszen nincs is annál 
vonzóbb, mint amikor a szépen lebar-
nult bőrünk összetalálkozik a világító 
fehér textillel. Sajnos sokszor megfeled-
kezünk arról, hogy egy rövidke autóút 
vagy egy gyors séta a munkahelyig is 
elég ahhoz, hogy a napsugarak kárt 
tegyenek a bőrünkben. Akármeny-
nyire is macerás, reggelente szánjunk 
pluszidőt arra, hogy az arcunkat és 
a ruhából kikandikáló testrészein-
ket minden alkalommal bekenjük 
fényvédő krémmel. 

Milyen ráncok?
Az arc és a test más-más fényvédő 
krémet kíván: az arcunkra – még a 
sminkelés előtt – mindig magasabb 
faktorszámú terméket használjunk, 
hogy az apró ráncokkal se kelljen idő 
előtt bajlódnunk. Szerencsére már 
számos termék közül válogathatunk: 
van krém, hab, spray (ezekből léteznek 
olajmentesek is), és nyaraláskor a 
napolaj is nagyon jó szolgálatot tud 
tenni. Napfürdő után pedig soha ne 
feledkezzünk meg a speciális napozás 
utáni termékekről – a C-vitaminos 
különösen jótékony hatású –, ugyanis 
a mélyhidratálásnak ilyenkor még 
nagyobb szerepe van.  

extra védelem
Ne csak a bőrünket lássuk el  
a megfelelő védelemmel, hiszen  
az ajkak és a haj is legalább annyira  
ki van téve a forró sugaraknak. 
Napozás közben és után is gondos-
kodjunk a védelmükről, hiszen  
szerves részei megjelenésünknek.

1
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  7. napozóspray sun sport spf 15 lancaster/marionnauD 
  8. naptej sun fluid spf 50 eucerin/ÁrkÁD gyógyszertÁr
  9. napolaj Wet skin spf 30 Piz buin/Douglas
10. napozókrém photobronz spf 50+ bioderMa/ÁrkÁD gyógyszertÁr
11. napozókrém anthelios spf 60 la roche PosaY/ÁrkÁD gyógyszertÁr
12. naptej sun Medium spf 15/Douglas
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1. naptej protect&bronze spf 30 high niVea/dm
2. napozóspray capital soleil spf 30 VichY/ÁrkÁD gyógyszertÁr
3. öregedésgátló napozókrém arcra spf 15 clarins/Douglas
4. napozóspray photoderm bronz spf 50 bioderMa/ÁrkÁD gyógyszertÁr
5. napozóspray ultra light sun spray spf 30 solait/marionnauD
6. napozókrém capital soleil spf 60 VichY/ÁrkÁD gyógyszertÁr





Pikáns finomságok a sötétkék gyümölccsel

nyári szerelem

A fekete áfonya olyan, mint egy jó feleség: mindent tud. Lében, lekvárban, levesben, 
szószban, mártásban és sütiben egyaránt jó.  Tea, szörp, töltelék is fekszik  

neki, bátran lehet belőle bort és pálinkát is készíteni. Az alábbi receptekben pedig 
biztosan kiállja a próbát, és általuk még népszerűbbé válik!
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á’ la carte
á f o n y á s  f i n o m s á g o k

áfonyás limonádé
Hozzávalók: 6 citrom leve, 1 bögre jég, 20 dkg áfonya, 15 dkg cukor, 5 dl víz, egy üveg vodka, pár darab piros csilipaprika
Elkészítés: Az áfonyát felfőzzük a cukor felével és annyi vízzel, amennyi épp ellepi. pár perc főzés után levesszük a tűzről, majd 
egy szűrőn átpasszírozzuk. Az így keletkezett piros lébe facsarjuk a 6 citrom levét, majd tegyük bele a maradék cukrot és a jeget, 
és keverjük addig, amíg a cukor el nem olvad. ez lesz az alapszörp, amit ízlés szerint hígíthatunk. fodormentalevéllel díszítve 
tálaljuk. ez az ital arra is jó, ha ki akarunk rúgni a hámból.
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Hátszín friss salátával, 
vörösboros  
áfonyamártással
Hozzávalók: 50 dkg marhahátszín,  
40 dkg áfonyalekvár, fél dl száraz vörösbor,  
1 db citrom, 20 dkg alma, egy csokor  
zsenge zöldborsóhajtás, egy salátaszív,  
pár szelet uborka, frissen őrölt bors,  
dijoni mustár, citromlé, só, bors
Elkészítés: A sütőt melegítsük elő 240 fokra.  
A húst egészben dörzsöljük be olajjal, sóval,  
borssal, majd rácsos tepsibe téve helyezzük  
a sütőbe. 20 percig süssük, majd 190 fokra  
visszavéve még minimum 35 percig hagyjuk  
bent a sütőben. 45 percnél már „közepesen  
átsütöttnek” számít, az 55. perctől pedig „jól átsü- 
töttnek”.  Csak az asztalnál, tálaláskor szeleteljük,  
minél vékonyabbra. A mártáshoz turmixoljuk le  
az almát, adjuk hozzá a citromlevet és az áfonya- 
lekvárt, majd cukorral, sóval, borssal ízesítsük.  
A mártást némi vörösborral hígítsuk. A zsenge  
borsóhajtást csak mossuk meg, adjuk hozzá  
az uborkát és a salátaleveleket. egy tálkában  
keverjünk el mustárt némi citromlével és frissen  
őrölt borssal, majd csorgassuk a salátára.

mascarponés gofri  
mézes áfonyával 

Hozzávalók: 25 dkg liszt, 20 dkg vaj, 15 dkg 
porcukor, 4 tojás, 1 dl tej, 25 dkg mascarpone, 

10 dkg porcukor, 250 ml hideg tejszín, 1 ek. 
brandy, 15 dkg friss áfonya, 1 csomag vaníliás 
cukor, 1 db biocitrom héja, 1/2 kk. sütőpor, só

Elkészítés: keverjük a liszthez a sütőport, a por-
cukrot és a vaníliás cukrot. A tojások fehérjét és 
sárgáját válasszuk szét. olvasszuk meg a vajat, 

és keverjük jól el a tojások sárgájával és a sóval. 
ezt a masszát elegyítsük a lisztes keverékkel. 

Ha sűrűnek találjuk, egy deci tejjel hígíthatjuk. 
A tojások fehérjét habverővel verjük kemény 
habbá, és óvatosan keverjük el a masszával, 

majd egy citrom héját is reszeljük bele! gofrisütőt 
használjunk! kenjük be vékonyan olajjal, majd 

egy merőkanállal annyi tésztát öntsünk bele, 
hogy összecsukva ne folyjon ki. néhány perc sü-

tés után kész is: érdemes azon melegében belak-
mározni, persze, az alábbi krém társaságában: 
keverjük össze a szoba-hőmérsékletű mascar-

ponét a porcukorral, a vaníliás cukorral és  
a tejszínnel. ezt a krémet csurgassuk a gofrira, 
szórjuk meg áfonyával, majd egy kis brandyvel 

kevert mézzel bolondítsuk meg.
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Kékszalag 
Vitorlásverseny
Balatonfüred, 2013. 07. 25–28.
idén már 45. alkalommal rajtolnak el a hajók a bala-
tonfüredi kikötőből a legrangosabb magyar vitorlás-
versenyen. A futam kiírása – páratlan év lévén  
– a klasszikus vitorlásokat engedi a rajthoz állni  
– vajon születik újabb csúcs?

culture
2 0 1 3 .  n y á r i  p r o g r A m o k

roger  
Walters –  
The Wall- 
koncert
Budapest Puskás  
Ferenc Stadion 
2013. 08. 25.
A pink floyd társalapítója  
bejelentette, a történelmet 
író produkciójával,  
A fallal visszatér 2013-ban  
európába. Az elidegenedésről 
és az átalakulásról szóló 
mesterművét budapesten  
is bemutatja.

VOlT Fesztivál
Sopron, 2013. 07. 03–06.
nem vitás, hogy az utóbbi évek legjobb line-upja az idei, 
hiszen a világsztárkínálat valóban minden igényt kielégítő: 
a soproni fesztivál három fő színpadán egymást váltják a 
nagyobbnál nagyobb nevek, számos zenei műfajban. idén 
többek között fellép a Hurts, a billy Talent és a papa roach. 
A csaknem tucatnyi frissen bejelentett előadó közt szerepel 
sven Väth, fritz kalkbrenner, valamint a gus gus csapata is. 

Hal Vaughan: 
egy ágyban  
az ellenséggel
Coco Chanel titkos háborúja
Európa 
Coco Chanel kivételes jelenség  
volt: a divat nagyasszonya. 
elévülhetetlen érdemeket szerzett, 
amelyeket senki sem vitat el tőle, 
van azonban egy olyan időszaka  
az életének, amelyről fél évszázadon 
keresztül csak legendák keringtek.

Kapható: ÁRKÁD/Libri

Helmut newton 
1920–2004
Budapest Szépművészeti Múzeum 
2013. 07. 14-ig 
Lenyűgöző fotókiállítást tekinthetünk meg  
a divat- és reklámfényképezés egyik legna-
gyobb alakja, Helmut newton munkásságát  
bemutatva. mintegy 250 fotográfiát láthatunk 
a világ vezető divatházainak – Chanel, Versace, 
yves saint Laurent – készül kampányokból, 
továbbá provokatív aktokat és portrékat.
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sziGeT
Budapest, 2013. 08. 05–12.
nem kevesebbet állít magáról európa kedvenc szabadtéri fesztiválja, 
mint hogy ők mostantól már egy külön köztársaság. Ha a zenei felhozatalt 
tekintjük, akkor ez valóban igaz lehet, hiszen ennyi remek előadó egy helyen 
akkor lehetséges, ha csak a legjobbak kapnak „útlevelet”. A lista folyama-
tosan bővül, de akik már biztos, hogy itt lesznek: dizzee rascal, mika, blur,  
a Tame impala, empire of The sun, booka shade, erol Alkan, dub fX, a nero, 
rangeklods. idei újdonság még, hogy a duna vízminőségének drasztikus 
javulása miatt lesz szabadstrand is, ami igazi kuriózumnak ígérkezik. 

Balaton sound
Zamárdi, 2013. 07. 11–14.
Tucatnyi újabb név csatlakozott a balaton 
sound korábban bejelentett felhozata-
lához, köztük az itthon szinte már rezidens 
fesztiválfellépőnek számító prodigy idén 
nem a szigeten, hanem a balaton partján 
zenél majd, de eljön hozzánk Calvin Harris 
és a hip-hop nagyágyú Wu-Tang Clan is. 

Justin Timberlake: 
The 20/20 experience

Sony BMG Music
A világhírű zenész nagy dobásra készül 2013-ban  

a „The 20/20 experience” megjelentetésével.  
Az új album 11 dalt vonultat fel, melyek  

közül a suit and Tie és a mirrors már  
most világszerte uralja a slágerlistákat.

Kapható: ÁRKÁD/MediaMarkt

recirquel – 
Cirkusz az 
éjszakában
Budapest Művészetek Palotája 
2013. 06. 11.
Az Artistaképzőben végzős diákokra 
építő előadás ízig-vérig  
az új cirkuszi világ je- 
gyeit hordozza magán.  
kasza emese fiatal  
hazai divattervező extra- 
vagáns jelmezei, inno- 
vatív színpadkép és  
hihetetlen sok tehetség  
jellemzi az elsőként tavaly,  
a szigeten bemu- 
tatkozó recirquelt.
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horoscope
2 0 1 3 .  n y á r

        oroszlán
július 23. – augusztus 22.
OrOszlán nő Úgy tűnik, végre sike-
rül mindenkivel megtalálnia a közös 
hangot. Hamar talál segítséget min-
denhez, amibe csak belefog. Ideje  
hát elővenni régóta halogatott ügyeit  
és pontot tenni a dolgok végére. 
Tipp: Koronázza meg sikereit és 
önmagát egy divatos hajráffal, mely 
nagyon dögös viselet idén nyáron!
OrOszlán férfi Ön sokszor azzal fejezi 
ki szeretetét, hogy kiáll partnere mellett, 
ám nem biztos, hogy kedvese is érzi  
ennek a jelentőségét. Neki talán nyil- 
vánvalóbb lenne, hogy mit érez,  ha 
beszélne róla, vagy ha időnként meg-
lepné valamilyen romantikus ajándék-
kal, esetleg többet kényeztetné.  
Tipp: Utazzon el családjával vagy ked-
vesével egy csendes vidéki kisvárosba,  
és hangolódjanak ismét egymásra!

        kos
március 21. – április 20.
KOs nő Mintha megtáltosodott volna, 
keze alatt ég a munka, kollégái alig 
ismernek önre. Viszi előre a lelkesedés, 
hihetetlenül gyors észjárással oldja 
meg feladatait. Hiába a sok túlóra, 
egyelőre még nem számolhat plusz- 
jövedelemmel. Erőfeszítéseinek 
azonban meglesz idővel a gyümölcse, 
próbáljon meg türelmes maradni.  
Tipp: Egy trendi karóra remekül  
kiegészítheti sikkes megjelenését.
KOs férfi A sors ebben az időszakban 
olyan új lehetőségeket kínál, amelyeket 
kár lenne elszalasztani. Ne pazaroljon 
most a szükségesnél több időt és ener-
giát olyan dolgokra, amelyek nem lét-
fontosságúak. Legyen kész a változásra 
és a változtatásra, hiszen megérett rá 
az idő! Tipp: Dobja fel otthonát pár új 
kiegészítővel!

       szűz
augusztus 23. – szeptember 22.
szűz nő Teret enged az érzéseinek,  
érzelmeinek, ennek köszönhetően  
képes mások problémáiba is beleélni 
magát, és ösztönösen megtalálni azokra  
a megoldást. Hamar híre terjed,  
hogy ön „fogadóórát” tart, így ne 
csodálkozzon, ha szinte egyfolytában 
keresik a társaságát.  Tipp:  Találjon  
időt saját magára is, járjon el kirándul- 
ni, és töltődjön fel a természetben!
szűz férfi Szerencsés hónapokra 
számíthat. Sok munkával telik majd  
a nyár, de örömmel végzi el feladatait. 
Mindig is szorgalmas volt, ám  
a következő hetekben még több  
alkalma lesz bizonyítani kreativitását  
és kitartását. Most van itt az ideje,  
hogy kockáztasson.  Tipp: Keressen  
fel szakembereket és egyeztesse  
velük is pénzügyi elképzeléseit!

       bika
április 21. – május 20.
BiKa nő Ha kihívással találkozik, nem 
retten meg, sokkal inkább feltámad 
önben a sportszellem és természetesen 
a győzni akarás. Minden fáradság 
nélkül képes leküzdeni az akadályokat. 
Kiemelkedő sikereket olyan feladatok-
kal érhet el, amelyek elsősorban szelle-
mi munkát igényelnek. Tipp:  Képezze 
magát folyamatosan, így tényleg nem 
lesz senki, aki a nyomába érhet.
BiKa férfi Csak a középpont, ez 
az egyetlen elfogadható hely az ön 
számára ezen a nyáron. A csillagok 
segítségére is számíthat, hogy a méltó 
helyén ne valljon kudarcot. Ha kell, 
határozottan, de ha arra van szükség, 
hogy észrevétlenül, akkor úgy,  
– az ön kezében van a kormány.  
Tipp:  Egy férfias parfüm most igazán 
nagy segítségére lehet a csábításban.

        rák
június 22. – július 22.
ráK nő  Érzi, ahogy pezseg önben  
a tettvágy. Lendülettel telve vág neki  
a nyárnak. Ötletel és azonnal  
a megvalósítás útjára is lép. Legyenek 
ezek az új elgondolások szakmaiak 
vagy csak olyan újítások, amelyeket  
a családban kíván bevezetni, ne számít-
son azonnal elfogadásra, megértésre. 
Tipp: Egy trendi notesz segítségével 
mindent észben tud tartani!
ráK férfi Családi gondok és örömök 
váltják egymást idén nyáron, amelyek 
próbára teszik türelmét. Ha kapcsolat-
ban él, meglepődve tapasztalja majd 
partnere viselkedését, aki derekasan 
helytáll ezekben a nehéz, embert 
próbáló időkben, és kapcsolatuk 
tovább erősödik.  Tipp: Látogasson  
el egy wellnesscentrumba, és újuljon 
meg akár egy nap alatt!

        ikrek
május 21. – június 21.
iKreK nő Itt az ideje, hogy olyasvalamibe 
fogjon, amivel már régóta szeretett volna 
foglalkozni. Azonnal érezni fogja, hogy 
ezzel több időt kell töltenie, és hogy 
rengeteg élményt hoz majd az életébe! 
Tipp: Új hobbijába vonja be barátait is, 
így még nagyobb élményben lehet része!
iKreK férfi Otthonában a rendterem-
tés időszaka köszönt be. Már régóta 
áhított lakásfelújítás veheti kezdetét, 
ami rengeteg szervezéssel, lomtalaní-
tással jár. Ha még egyedülálló, most 
igazán magányosnak érzi majd magát. 
Ne csüggedjen, a világ nyitott önre, 
bármikor közelebb engedheti magához 
az embereket. Járjon nyitott szemmel!  
Tipp: A különféle fesztiválok során 
nemcsak fantasztikus koncertek várnak 
önre, de számos új ismeretséget is 
köthet!
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       vízöntő
január 21. – február 19.
VízönTő nő Mindenben keresse a sok-
féleséget, a változatosságot! Azzal tud 
kizökkenni mostani hangulatából, ha 
tudatosan keresi a szokatlant, az újat. 
Ez vonatkozik arra is, hogy mivel tölti 
a szabadidejét, vagy hová, kikkel megy 
el szórakozni. Tipp: Válasszon magának 
egy új hobbit, amit szeretettel csinál!
VízönTő férfi Korábbi ambíciói a múlt 
homályába tűnnek, helyüket új, saját 
üzleti tervek veszik át. Igyekszik kivon-
ni magát a munkahelyi gondok alól,  
és próbál külső szemlélőként tekinteni 
a munkahelyére. Nem biztos, hogy  
az a jó megoldás, ha csapot-papot 
hátrahagyva elmenekül, de a 
későbbiekben még akár változhat-
nak is a körülmények, főleg ha tesz is 
érte.  Tipp: Nézzen ki egy izgalmas last 
minute utat, és lazítson egy kicsit!

        mérleg
szeptember 23. – október 22.
Mérleg nő Munkahelyén nem megy 
minden gördülékenyen, de azért 
eléri, amit akar, köszönhetően ked-
vességének, kitartásának és követ-
kezetességének. A bolygók most nem 
támogatják önt a karrierépítésben, 
de talán jobb is így, néha nem árt a 
lelkével is foglalkoznia. Tipp: A sok 
munkáért cserébe jutalmazza meg 
magát egy szép kiegészítővel!
Mérleg férfi Az idei nyár érdekes 
és egyben fárasztó is lesz. Sok feladat 
vár önre: úgy érzi, egyszerre legalább 
két-három kelyen kellene helyt-  
állnia. Bírja a tempót, még akkor 
is, amikor mindenki más feladja és 
kidől ön mellől. Azonban figyeljen 
szervezete jelzéseire, ne vigye 
túlzásba a hajtást.  Tipp: Ne felejtsen 
el családjára is elég időt szentelni!

        nyilas
november 22. – december 21.
nyilas nő Ami nem megy, azt ne 
erőltesse. Hiába is segítenének önnek, 
ha nem képes átadni mindazt, ami  
a fejében jár. Idén nyáron kivételesen 
ne csak másokkal törődjön, hanem 
önmagával is! Váltsa valóra álmait,  
és legyen végre élete főszereplője!  
Az sem kizárt, hogy a nyár közepén 
sorsfordító döntést hoz. 
Tipp: Jóga vagy pilates segítségével 
megtalálhatja a belső békéjét.
nyilas férfi Készüljön fel arra, hogy 
2013 nyarán nem lesz ideje önmagára. 
A belső egyensúlyát még júniusban 
teremtse meg, mivel ezzel magabiz-
tosságot, nyugodtságot sugározhat,  
ami egy ilyen fontos időszakban 
elengedhetetlen. Tipp: Járjon el  
sportolni, például futni – ez testileg  
és lelkileg is megerősíti majd!

        halak
február 20. – március 20.
HalaK nő Szervezőképessége 
megerősödik, de hallgasson mindig 
megérzéseire! Jogi ügyekben, főleg  
ha szerződést tart a kezében, olvasson  
a sorok között, és tanulja meg értel-
mezni a rejtett tartalmakat. Különö- 
sen az apróbetűs részekre figyeljen,  
és ha bármiben is elbizonytalanodna, 
kérje ki szakember véleményét! Tipp: 
Egy trendi táskával magabiztosabbnak 
érezheti magát a hétköznapokban.
HalaK férfi Kedvező periódus veszi 
kezdetét ezen a nyáron. Ráérez  
a siker ízére, de hajlamos lehet hatal-
mi harcokba is belemenni, melyek-
nek azonban hasznát nem veheti.  
Gondolja meg, kiket vesz maga  
mellé, és kik mellett érdemes kiállnia!  
Tipp: Egy nyáresti fröccsparti remek 
módja a lazításnak!

        skorpió
október 23. – november 21.
sKOrpió nő Ne csodálkozzon,  
ha keresik a társaságát! Sokat adnak  
a véleményére, ne rejtse hát véka alá, 
ha kérik. Ön személy szerint szívesen 
tanul, és ennek egyik legjobb módja, 
ha meghallgatja mások problémáit, 
hiszen a bölcs ember mások hibáiból 
meríti a tudását.  Tipp: Rendezzen 
baráti összejöveteleket, remekül  
fogja magát érezni házigazdaként!
sKOrpió férfi Bízzon jobban saját 
intuitív képességeiben, amikor  
döntéseket hoz vagy tanácsot ad 
barátainak! Ha nem akar mindent 
értelme ellenőrzése alatt tartani és 
először észérvekkel megerősíteni, 
akkor megérzései folyamatosan és 
tévedhetetlenül vezetni fogják. Tipp: 
Egy divatos napszemüveg remekül 
kiegészítheti titokzatos személyiségét.

        bak
december 22. – január 20.
BaK nő Ne akarja családja jövedelmét 
ön beosztani, mert ez csak felesleges 
feszültségforráshoz vezet. Élvezze az 
élet örömeit, beleértve az apróbbakat 
is. Ha még egyedülálló, akkor egy sza-
bályt kell csak betartania a boldogság-
hoz: ne adja magát könnyen!  
Tipp: Lepje meg magát egy dögös 
bikinivel, és hódítson egész nyáron!
BaK férfi Kockázat nélkül nincs 
győzelem, de most túl fontos önnek  
ez a kapcsolat ahhoz, hogy bármilyen 
veszélyt vállalni tudna. Hiába halo-
gatja azonban a döntést, nem tudja 
elkerülni, hogy elkötelezze magát  
az egyik lehetőség mellett. Pontosan 
tudja, hogy mit szeretne, tegye hát 
meg! Tipp: Beszéljen az önt foglalkoz-
tató kérdésekről barátaival egy kellemes 
grillparti alkalmával.
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A Body Stylist termékcsalád  miden 

egyes terméke egy-egy speciális 

területrxe összpontosít, a lehetô 

leghatékonyabb megoldást kí-

nálva: feszesebb fenék, megnö-

velt dekoltázs és karcsú derék – 

ezek a célkitûzéseink.




