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A mi divatunk
Előttünk az év újabb izgalmas időszaka! Beköszöntött az
ősz, divatüzleteink már felkészültek, hogy bemutassák
szezonális újdonságaikat. A 2014/15-ös ősz és tél legújabb
trendjeit októberi divatnapjainkon ismerhetik meg látogatóink. A kifutón a legkedveltebb, nemzetközileg is elismert
márkák pazar kollekcióit vonultatják fel modelljeink, ám
a bemutató mégis a budapesti nagyvárosi divatról szól.
Rendhagyó módon ezúttal a magyar zenei alkotók dalai
csendülnek fel a show-k alatt, s az ÁRKÁD fan-ek kedvenc
üzleteiből összeállított szettjeinek is különleges szerepet
szánunk az esemény során. Mindazok, akik nálunk frissítik gardróbjukat, most vásárlóból stylisttá avanzsálódhatnak egy közös játék során. A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt összeállításoknak pedig ott a helyük a kifutónkon!
Október 2. és 5. között naponta két alkalommal tekinthetik meg a budmil, C&A, Exclusive Gold, Gap, J.Press,
Mango, New Yorker, Promod, Reno, Sony, Sugarbird, Süel,
The Body Shop, Triumph, Ulla Popken, VAN GRAAF
és az X-Class szezonális újdonságait, és a különleges
ÁRKÁD tourt. Közel 200 üzletünk kínálatából megtalálni
az egyéniségünknek megfelelőt – ha csak a széles választékra gondolunk – nem tűnik kihívásnak. Ám az egyéniségünkre szabott stílus kialakítása annál inkább. Ebben is
segítségükre lehet Facebook rajongói oldalunk, megújult
responzív honlapunk, valamint az App Store-ról és Google
Play-ről egyaránt letölthető mobilapplikációnk. Kövesse
a divatot online is, böngésszen kedvére üzleteink ajánlatai és a divat nagyjainak hírei között. Élményekkel teli
shoppingolást kívánok minden kedves Olvasónknak!
Beledi Rita
bevásárlóközpont-igazgató
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60
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sem tud ellenállni

FASHION
6 Top Trends Próbáljunk ki valami újat! Megannyi újdonság
és érdekesség vár most is felfedezésre!
12 Stílus Viseljük most, viseljük később! Ezúttal olyan
fantasztikus ruhadarabokat válogattunk össze, melyek
azon túl, hogy az idei ősz slágerei, egy-két aktuális kiegészítővel akár később, jövő tavasszal is remekül viselhetőek. Variálva, rétegezve, kombinálva – minden játszik,
amitől sajátos és többfunkciós stílust teremthetünk.
20 Őszi ÁRKÁD-hírek Az igazi divatőrültek pontosan tudják,
hogy mivel dobhatják fel a szürke hétköznapokat.
Elég egy kiadós shoppingkörút és azonnal más színben
látjuk a világot. Akiknek inspirációra van szükségük,
azok híreink között megtalálják, hogy most mire érdemes
odafigyelni, mit érdemes beszerezni!
44 ÁRKÁD Fashion A soron következő hetekben az évszakok
közötti átmenet határozza meg a ruhatárunkat. Noha
még néhány napon keresztül érezni a leköszönő nyár
erejét, mi már az őszi, hűvösebb napok trendjét követjük.
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ACCESSORIES
34 Férfias stílusleckék Vannak olyan ruhaneműk,
melyek nem hiányozhatnak egyetlen férfi gardróbjából
sem. Ha pedig már kell, akkor legyenek azok stílusosak
és emlékezetesek.
38 Éjjel-nappal csillogás Egyéniségünkhöz méltóan formálni, alakítani, akár egymáshoz össze nem illő darabokat kombinálni: a kiegészítők világában ezúttal minden
megengedett. Minél többet viselünk egyszerre, annál
izgalmasabb lesz a látvány. Fókuszban a karkötők!

BEAUTY
54 Szépséges megoldások A kifutókon már láthattuk,
hogy a sminkmesterek ezúttal is szívesen hangsúlyozzák a szemeket, sőt a Dior és a Gucci divatház most
is a hosszú és annál is hosszabb szempillákat kedveli!
Az új évszak megannyi más szépségápolási újdonságot
is tartogat számunkra, ezért itt az ideje, hogy közelebbről
is szemügyre vegyük őket!

59
Világújdonság:
a bőrápolás
új mérföldköve

44
Természetközeli
árnyalatok
a divatban

A’LA CARTE
64 Fűszeres almaszüret Bánjunk bátran az almával,
és legyünk vele sülve-főve, hiszen számtalanszor
bebizonyosodott, hogy remek vitaminforrás.

CULTURE
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Öltözködjünk
bátran!
Használjuk
az őszre jellemző
avar- és metálos
színeket

68 Őszi programok Ha a könyvek beszélni tudnának,
bizonyára sokkal többen forgatnák őket, hiszen már
a polcról kedvet csinálnának egy rövidke köszöntővel.
Miután ez az innovatív megoldás még várat magára,
mi a megszokott módon, kulturális ajánlónkban szeretnénk újdonságokat bemutatni. Azoknak pedig, akik
kimozdulnának, a szezon legjobb koncertjeit kínáljuk.

HOROSCOPE
70 Ősz Karrier, szerelem, pénz, divat, ármány – a hideg
beköszöntével mindenre fel kell készülnünk! Kihívásokkal teli hónapok elé nézünk.
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Titokzatos ősz

Megérkezett a Pandora őszi kollekciója és az Essence Collection
legújabb darabjai. Az őszi erdő aranyló csillogása és a természet
misztikus világa által ihletett kollekció számos új charme-mal
is gazdagodott. Egyik meghatározó motívuma a klasszikus
levélminta, mely egyaránt megjelenik a nőiesen elegáns
függőkön, fülbevalókon és gyűrűkön is.
www.pandora.net

Dior-divat

2014 őszén a Dior tervezője öt legkedveltebb
színére összpontosít, így a vörös (Trafalgar
red), a szürke (Bar grey), a pink (Tutu pink),
a fekete (Pied-de-poule black) és a kék (Carré
bleu) jut főszerephez. Kifinomult kontrasztok,
ahol az egymáshoz illő színeket egy vagy két
kontrasztos árnyalattal bolondítják meg,
így rázva fel az összhatást. Ez az öt szín képviseli
a szezon divatját. A megújult választék pedig
a divatház karakteres mivoltát is hűen tükrözi.
www.dior.com

Merész vállalkozás

A lázadó popdíva ezúttal is nagyot alkotott, hiszen egy olyan
illatot álmodott meg, amely nőknek és férfiaknak is egyaránt
jól áll. A Haus Laboratories segítségével lefordították Lady Gaga
vízióit az illatok nyelvére. Az új kreáció a művésznő lényegének
tiszta esszenciája: veszélyes, vakmerő, lázadó.
www.coty.com
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MAN

Jimmy Choo világhírű divattervező 2011 óta tervez férfiak számára is kollekciókat.
Ezek teljes kiteljesedéséhez most egy parfümöt álmodott meg, mely magában foglalja
a férfi szellemét egy pezsgő, eleven illatban. A Jimmy Choo MAN erőteljes frissessége
beilleszkedik az aromás, páfrányos illatjegyek közé. A parfüm ropogósan, élénken nyit,
amit kiegészít a megnyugtató levendula. A mandarineszencia mérsékli a citrusos
jegyeket, és keveredik a mézes sárgadinnye finom édességével.
www.jimmychoo.com

Rózsás orcák

Az elfoglalt nők mindig keresik a megoldást,
hogyan tehetnék gyorsabbá a napi sminkelést. A Clinique az ő számukra fejlesztette
ki a Chubby Stick termékcsaládot, mely
könnyen és gyorsan használható, még
tükörre sincs szükség! Az új Chubby Stick
Cheek Colour Balm minden bőrszín számára
előnyös színárnyalatot visz az orcákra.
www.clinique.hu

A jövő eszközei
Az iOS 8, vagyis az iPhone és az iPad operációs rendszerének új verziója
olyan szembetűnő újdonságokkal kényezteti használóját, mint a Health,
az Apple új alkalmazása, amellyel egészségügyi értékeinket mérhetjük
és naplózhatjuk. Az Apple úttörő a mobil számítástechnikában a MacBook,
iPad és iPod touch eszközeivel, melyek egyszerre strapabíróak
és pehelykönnyűek. Egy MacBook Air számítógépet használva a diákok
és a tanárok akár egész nap tanulhatnak vagy dolgozhatnak, anélkül,
hogy tölteniük kellene az eszközt.
www.istyle.eu
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Keeps
you warm
A Wrangler új témakörrel bővíti
a Denim Performance 2014-es
őszi-téli férfikollekcióját, hiszen
bemutatkozik a Keeps you warm
vonal. Ez a farmer Thermolite®
anyagból van, mely kellemes
meleget ad anélkül, hogy nehéz
viselet lenne. A Denim eddig nem
volt ideális anyag az esős időben,
azonban a Denim Performance
megváltoztatja mindezt egy vízálló, kedvelt kinézetű farmerrel.
www.wrangler-europe.com

Invictus – a győztes illata
A sportolók a modern kor hősei, ezúttal a világhírű tervezőt,
Paco Rabanne-t ihlették meg, aki – Anne Flipo parfümőrrel
egyetemben – megálmodta a tökéletes fériillatot. Egy parfümöt,
amely napjaink hősét mutatja be.
www.pacorabanne.com/invictus

Telefonbarátok

A Superphone üzletében idén ősszel is mindenki
megtalálja a saját igényeire szabott telefonkészüléket, amely ha kell, ellenáll az ütésnek, pornak,
esőnek, azonban ha arra van szükség, akkor
a legmenőbb kiegészítő. Manapság az ember
legjobb barátja a telefonja, elképzelni sem tud egy
megbeszélést, utazást, netán fesztivált nélküle!
www.superphone.huwww.superphone.hu
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Kabát 16 995 Ft Orsay
Ruha 10 990 Ft Tom Tailor
Táska 10 990 Ft Casanova/Reno
Karperec 1790 Ft/szett Ninakoko
Csizma 29 990 H&M

izgalmas
vonalak

Laza elegancia
végtelen számú variációban
Az év legizgalmasabb évszakában bátran öltözködjünk mi is változatosan,
használjuk az őszre jellemző avarszíneket. Ne féljünk
a merészebb anyaghasználattól és nőcisebb ruhadaraboktól sem!

Blézer 12 995 Ft Stradivarius
Blúz 9995 Ft Promod
Koktélgyűrű 64 500 Ft Swarovski
Nyaklánc 4990 Ft H&M

Kabát 22 995 Ft Zara
Ruha 9995 Ft Reserved
Gyűrű 19 990 Ft Orex
Karperec 2995 Ft Stradivarius
Magassarkú 29 990 Ft Buffalo London/Humanic

Pulcsi 14 990 Ft H&M
Szemüveg 66 990 Ft Moschino/Optic World
Szoknya 14 995 Ft Zara
Óra 44 690 Ft Jacques Lemans/Orex

Blézer 14 590 Ft Mayo Chix
Blúz 8995 Ft Mango
Nyaklánc 2990 Ft H&M
Szoknya 5995 Ft Reserved
Karkötők 24 100 Ft/db Swarovski

Kabát 14 495 Ft Reserved
Ruha 13 995 Ft Mango
Fülbevaló 18 500 Ft Cango&Rinaldi/Ékszersziget
Táska 25 990 Ft Lazzarini/Humanic
Karperec 46 100 Ft Swarovski
Magassarkú 29 990 Ft Buffalo London/Humanic

Kabát 34 990 H&M
Nadrág 8995 Ft Camaïeu
Táska 8790 Ft Carpisa
Magassarkú 29 990 Ft Buffalo London/Humanic

Poncsó 11 990 Ft Pimkie
Ruha 13 995 Ft Mango
Karperec 1790 Ft/szett Ninakoko
Fülbevaló 1990 Ft Ninakoko
Öv 2995 Ft Stradivarius
Clutch 9995 Ft Reserved
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Mesés őszindítás

A Sugarbird tervezői kedvenc Disney-mesehőseiket elevenítették
meg új kollekciójukban. A friss és egyedülálló kollekcióban
Mickey Egéren kívül feltűnnek olyan ismert arcok is, mint
Szörnyella De Frász, Elmo, Donald és Daisy kacsa és a mindig
nagyot robbanó Pindúr-Pandúr lányok.
www.sugarbird.hu

Color Madness

A Flormar 2014-es limitált termékcsaládja,
a bolondos Color Madness Kollekció káprázatosan élénk színekkel, színes szempillaspirálokkal,
élénk szemhéjpúderekkel, ajakszínező ceruzákkal erősít, mindezt ráadásul 12 árnyalatban
teszi. A limitált kollekció darabjai az intenzív
színek mellett ápoló hatással is rendelkeznek.
A Color Madness kollekció megtalálható
a Flormar standokon az ÁRKÁD-ban!
www.flormarhungary.hu

Az olvasás öröme,
a választás szabadsága
Csak annyit tud a szívéhez közel állóról,
hogy imád olvasni, de a választott könyvvel
nem szeretne mellélőni? Ajándékozzon neki
Libri Ajándékkártyát, amely egy évig beváltható,
és bármekkora összeget feltölthet rá. Látogasson
el az ÁRKÁD első emeletén és az aluljárószinten
található Libri könyvesboltokban, szerezzen
meglepetést könyvbarát szeretteinek!
www.libri.hu/ajandekkartya
20 az árkád budapest trendmagazinja

Ezért érdemes
várni az
iskolakezdést!

Az iskolakezdés nem tartozik
az év kedvenc pillanatai közé,
ezért ezt a GAP igyekszik egy kicsit
vidámabbá varázsolni a gyerekek
részére. Bohókás részleteivel,
meleg, puha anyagaival, praktikus,
uniszex szereléseivel a GAP kényelmes, hordható, ugyanakkor egyedi
és látványos szereléseket kínál
– a srácok és a szülők örömére
egyaránt! Az őszi szezon slágere
a Black Denim kollekció: overallok,
farmerek, pulcsik és kabátok várják
a kis divatrajongókat.
www.facebook.com/Gap

Gardróbfelújítás ON!

Itt az ideje, hogy új ruhadarabokkal készüljünk az év
legszínesebb időszakára. Széles vásárlói réteg igényeihez
alkalmazkodva nyitotta meg üzletét az ÁRKÁD-ban
a Cosmos. Női, férfi és gyermekruházati termékek,
valamint változatos kiegészítőkkel várja a vásárlókat,
első osztályú minőséggel és követve a legújabb trendeket.
www.cosmoscity.hu

Állatker,
az állati cuccok lelőhelye!

Kisállatot szeretne, de nem tudja, hogy milyen legyen?
Ha eddig csak játszott a gondolattal, hogy háziállatot
vásároljon, nézzen be az Állatkerbe! A szakképzett eladók
örömmel segítenek önnek és válaszolnak minden
kérdésére a kisállat vásárlással és tartással kapcsolatban.
Az Állatkerben sokféle kiegészítőt, játékot és eledeleket is talál
a családi kedvenceknek.
www.allatker.com
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Nyiss a változásra!

Véget ért a nyári pihenések időszaka, újra visszatérünk a munkába, az iskolába. Nem csoda, hogy kevesen várják ezt az időszakot.
A pozitívan gondolkodók azonban azt mantrázzák, hogy „örülj
az ősznek!”, mert ez a változás évszaka, amikor az erdők narancssárgába borulnak, újra felpezsdül a város, baráti ölelések és forró
teák melegítik fel a hétköznapjainkat. Mondj búcsút az önfeledt
nyaralásnak, és köszöntsd a meghitt, nyugodt estéket!
Itt az ősz. Nyiss a változásra!
www.c-and-a.hu

Urban Spirit

A Heavy Tools idei őszi-téli kollekciója a városi
szellemiség és a kanadai hegyek szabadságának izgalmas keveredése. Ezúttal is a mindennapi életben hordható és kényelmes ruhadarabok megalkotása volt a cél. A hangsúly
a kabátokra és a kötött pulóverekre helyeződik, a választék szélesebb, mint valaha.
Újra visszatér a szőrme és a fényes orkánanyag,
melyek izgalmassá teszik az öltözéket.
A férfikollekcióban főszerepet kapnak
a meleg tónusú avarszínek, mint például
a mustárbarna, khaki- és homokárnyalatok.
www.heavytools.hu

Stílusosan kényelmes

A trendi külső nem azt jelenti, hogy le kellene
mondani a tökéletes kényelemről! A minőség és
a divatosság a Tamaris esetében a 2014/2015-ös
őszi-téli szezonban is egységet képez, a sötét
színek ellenére valódi kisugárzással bír. A kollekcióban egyértelműen a bokacsizmák hódítanak idén.
www.monobrand.hu
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MADE IN ITALY

TRENDI, OLASZ HARISNYÁINKBAN
LEGYÉL MAGABIZTOS, ÉRZÉKI, SZUPER NÔ,
MINDEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT!

Keresd a
harisnya kollekciót ôsztôl
a márkaüzletekben!

Google+, Pinterest
#JpressPlazaHu

jpressinfo.com

Facebook, Instagram
#jpressunderwear

jpressplaza.hu

.sue
www.s

ÁRKÁD
!
SÜEL AZ
ONTBAN
P
Z
Ö
K
Ó
L
BEVÁSÁR 1 emelet
A

25/
Süel Store
ezér tere
v
s
r
Ö
,
t
s
pe
ear
1106 Buda ok.com/suelknitw
o
b
e
www.fac

hu
l.h
l.

top trends
2014. őszi árkád-hírek

Futószezon
újratöltve

A nyári kánikula elmúltával újra előkerülnek a futócipők és megtelik a margitszigeti rekortán pálya.
A szezon kezdetére a Nike
is új kollekcióval készül.
Az ÁRKÁD első emeletén
található márkaboltban
a legújabb futócipők,
technikai ruházat és
hasznos kiegészítők
várják a sport szerelmeseit. A LunarGlide és
Pegasus cipők évek
óta futók százainak hűséges társai, idén ősszel
pedig teljesen megújulva
térnek vissza. A kollekciót
színekben harmonizáló
légáteresztő felsők, technikai nadrágok és pulóverek egészítik ki.
www.nike.com/hu

A valódi szórakozás élménye

Az ÁRKÁD legalsó szintjén található tágas Sony Centerben mindig
a legújabb, legjobb termékek sorakoznak és kínálják magukat,
továbbadva a Sony azon törekvését, hogy termékeivel a fogyasztói
számára ne csak technikai eszközöket, hanem élményeket is nyújtson. Minden mintatermék kézbe vehető, kipróbálható, hogy végül
tényleg azt választhassa és vásárolhassa meg, amiben majd a legnagyobb örömét leli.
www.sonycenter.hu

Édes kényeztetés

A Szamos töltött marcipán szívdesszert válogatása
négyféle krémmel (narancsos, meggyes, csokoládés,
szilvás), töltött mandulamarcipánnal – csokoládéba
mártva – a stresszes napok legjobb ellenszere lehet,
amely már édesítőszerrel elkészített változatban
is megtalálható az ÁRKÁD Szamos üzletében.
www.szamosmarcipan.hu
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Inuovo

A cím egy új nevet takar a BORGO cipőbolt márkái
között, melyet érdemes megjegyezni. Különleges
őszi színek, egyedi fazonok jellemzik, ráadásul
kiváló minőségű bőrből készülnek modelljei.
Ha egyedi stílust szeretne, mindenképpen nézzen
körül az ÁRKÁD BORGO üzletében, és legyen
az elsők között, akik kipróbálják az INUOVO márkát.
www.borgo-cipo.hu

Energiabomba

Rohanó világunkban immunrendszerünket rengeteg külső
támadás éri, legyen szó
stresszről, vagy az őszi időszakban gyakori megfázásos
betegségekről. Ebben nyújt
segítséget a ONE-A-DAY,
amely egy sokoldalú multivitamin formula. Egyetlen tablettában 12-féle vitamin és
11-féle ásványi anyag található, így napi szinten gondoskodik mindarról, amire
a szervezetnek szüksége van.
www.biotechusashop.hu
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Akinek inge, vegye magára!
A farmering abszolút alapdarab, melyet a GAS nyomott mintákkal értelmez újra. Uraknál a SASHA modell jacquard-mintával
gazdagodott, hölgyeknél az ikonikus MARAH FLAKE kasmírmintával vált a kollekció ékévé. A GAS ősz/téli kollekciójának fő
hangulatát a vintage bár adja. Tér és idő behatárolatlan, különböző stílusok és hatások összeolvadnak. Poros színek, használt
hatású öltözetek modern szabásvonalakkal tárulnak elénk.
www.gasjeans.hu
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Idejében
készüljünk
fel a télre!

Az évnek ebben az
időszakában fordítsunk
szervezetünkre, bőrünkre
és hajunkra kellő időt,
hogy a tél változékony
és zord körülményei
ellenére is elbűvölőek
és ragyogóak lehessünk.
Az Absolut Repair Lipidum termékcsaládban
a lipidium- és ceramidtartalom védőréteget
képez a hajszál körül,
a keratin megerősíti,
a tejsav pedig újjáépíti
a hajszálakat. Keresse
a Klier fodrászatban!
www.klier.hu

Álomruhák

Minőségi szépségápolás

A SPAR sajátmárkás Beauty Kiss termékei tisztítják,
óvják a bőrt, ápolják a hajat, kényeztetik az egész testet.
A Beauty Kiss mindig segít abban, hogy a szépség- és bőrápolás élmény legyen, és hosszan tartó eredményt nyújtson.
Nem számít a nem, az életkor, a hajszín, a bőrtípus…
a kiváló minőségű Beauty Kiss termékek széles palettáján
mindenki megtalálja kedvező áron azt, amire szüksége van.
www.spar.hu
28 az árkád budapest trendmagazinja

A Hew Fashion számára fontos,
hogy a nő minden porcikájában
NŐ lehessen, amit az öltözködésével tud leginkább kifejezni.
Kollekciói nem tucatáruk,
de megtalálható bennük minden olyan kellék, amely nem
hiányozhat egy nőies nő ruhatárából. Horváth Éva Vivien,
a Hew Fashion megálmodója,
fiatal magyar divattervező kislánykora óta rajzol és tervez.
Gyermekként a babáinak varrt
ruhákat, aztán az álomból
valóság lett, amikor megnyitotta saját boltját az ÁRKÁD
Bevásárlóközpont I. emeletén.
www.facebook.com/
hewfashion
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Ahol nem
a méret
számít

Az X-Class kollekcióit azoknak ajánlják, akik kivételes,
modern és színvonalas
külsőt szeretnének tükrözni
akár 6 XL-es méretben.
Ruháikat kellemes szabásvonalak, lágy anyagok,
könnyed viselhetőség, valamint az aktuális divatszínek
jellemzik. Hiába tér el alkata
az átlagostól, a magabiztos,
divatos és elbűvölő megjelenés mindenkinek jár!
www.x-class.hu

Szerezze be kedvencét!
A Sloggi márka 35. születésnapja alkalmából
október 1. és 9. között 35% kedvezménnyel
vásárolhatja meg bárki a többféle sloggi fehérnemű
közül a számára legkedvesebbet az ÁRKÁD
Bevásárlóközpont földszintjén található Triumph
márkaboltban! Keresse az akcióval megjelölt
termékeket és kérje a szakértő eladók segítségét
a megfelelő méret kiválasztásában!
www.triumph.com/hu

Halloween a küszöbön!
Shoppingmánia

Ki ne szeretne vásárolni? Megérkeztek a cuki
Shopkins figurák a Játéksziget üzletbe! 148 figura
várja a vásárlókat többféle játékszettel együtt
az ÁRKÁD II. első emeletén található üzletben.
www.jateksziget.hu
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Nincs is jobb egy Halloween-partinál a barátokkal. Rémisztő, véres jelmezeket öltve várhatjuk a bulisereget finom töklevessel és kivájt töklámpásokkal. A Party Point üzletben számtalan jelmez- és jelmezkiegészítő
közül választhatunk, hogy az alkalomhoz illően mi is hátborzongatóan
tudjunk megjelenni. A megfelelő dekorációt is könnyedén beszerezhetjük
az üzletben.
www.partypoint.hu
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Mindent a szépségért!
A SPAR sajátmárkás Beauty Kiss termékei
tisztítják, óvják a bôröd, ápolják a hajad,
kényeztetik az egész tested.
Mindent megadnak, amire csak szükséged
lehet – gyengédséget, hatékony ápolást,
védelmet és ragyogó szépséget.

www.budmil.eu
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accessories
stílusos részletkérdés

Felső
15 995 Ft

Kabát
27 995 Ft

mango

mango

Ruha
33 995 Ft
Nyaklánc
8995 Ft

mango

mango

Klasszikus
hétköznapok

Karkötő
4595 Ft
mango

Felső
9995 Ft
mango

Meleg tónusú, barátságos avarszínek,
a szürke puhább, nőiesebb, időnként
fémesebb árnyalatai uralkodnak
a Mango őszi kínálatában. A spanyol
világmárka új kollekciójában a magas
minőségű pamut- és kasmíranyagok
hódítanak: a különleges szabásvonalakkal csábító kabátok, a jól variálható,
klasszikus vonalvezetésű, ám mégis
finoman extravagáns ruhák. A nagyon
testre feszülős darabok helyett megjelennek a kicsit bővebb, ám még mindig a
test vonalát követő pulóverek és felsők,
melyek egyszerű vonalvezetésükkel
eleganciát, luxust sugallnak.

Sál
7995 Ft
mango

Táska
9995 Ft
mango

Szoknya
21 995 Ft
mango

Bokacsizma
21 995 Ft
mango
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Szoknya
9995 Ft
mango

Nadrág
9995 Ft
mango
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Ing
8990 Ft

nils sundström
van graaf

Póló
3990 Ft

tom tailor
van graaf

Sapka
7990 Ft

barts
van graaf

Sál
30 990 Ft

lagerfeld
van graaf

Kabát
24 990 Ft

review
van graaf

Férfias
stílusleckék

Zakó
29 990 Ft

nils
sundström
van graaf

A klasszikus alapdarabok mellett az
üzleti élet és a szabadidő őszi öltözékei
mozgalmas kombinációkban találhatóak
meg idén is a Van Graaf üzleteiben.
A világ vezető divatházainak kollekcióit
felvonultató kínálatban továbbra is
jelen vannak a megunhatatlan kockás
ingek, a letisztult, sportosan elegáns,
jól kombinálható egysoros, kétgombos
zakók. Frissítően hatnak a komoly feketék között feltűnő mélyebb és élénkebb
barnás-sárgás árnyalatok, melyek jól
variálhatók az évszakban mindent meghódító szürkével, valamint az örök kedvenc
kékkel. Néhány különleges kiegészítő
most ismét nagyobb hangsúlyt kap.

Nyakkendő
11 990 Ft

olymp level5
van graaf

Öv
14 990 Ft
Farmer
29 990 Ft

calvin klein
van graaf

tommy
hilfiger
van graaf

Táska
69 990 Ft

emporio
armani
van graaf

Nadrág
27 990 Ft
Ing
19 990 Ft

calvin klein
van graaf
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pierre
cardin
van graaf
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Kalap
6595 Ft

Nyaklánc
4595 Ft

bershka

bershka

Fülbevaló
2995 Ft
PROMOD

Bőrdzseki
14 990 Ft

Napszemüveg
35 990 Ft

NEW YORKER

ray ban
optic world

Barnák
és feketék

Kabát
19 990 Ft
H&M

Óra
88 500 Ft

calvin klein
juta óra-ékszer

Sál
3995 Ft

promod

Csizma
22 995 Ft
zara
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A legfinomabb őszi hangulatokat
idézhetjük meg a bézs és a barna
árnya-lataiban pompázó ruhákkal.
Ha pedig a mindig feltámadó barnát
az arany árnyalataival vegyítjük, úgy
eleganciát és meleg tónust kölcsönözhetünk megjelenésünknek, mely a
hidegebb napokon bizony a léleknek is
jólesik. Ám ha a harmónia helyett némi
izgalomra, valódi ragyogásra vágyunk,
továbbra is magabiztosan viselhetünk
bikerdzsekit, természetesen rockos
kiegészítőkkel. Egy borús hétfő
reggel is jobban indul, ha feldobjuk
a legfeketébb összeállításunkat
csillogó kiegészítőkkel, lakk bokacsizmával vagy egy markánsabb,
mintás szoknyával.

Szoknya
17 995 Ft
mango

Táska
49 995 Ft
zara

Bokacsizma
35 990 Ft
VAGABOND

atunzzkád
A miMdindiv
ig közel ho

www.arkadbudapest.hu

Divatbemutatók

2014. október 2. csütörtök 16 és 18 órakor
2014. október 3. péntek 16 és 18 órakor
2014. október 4. szombat 16 és 18 órakor
2014. október 5. vasárnap 15 és 17 órakor

accessories
női karkötők

23 700 Ft tommy hilfiger/miracolo

1790 Ft new yorker

2490 Ft bijou brigitte

20 700 Ft miracolo/tommy hilfiger/miracolo

2995 Ft promod

74 100 Ft thomas sabo/juta óra-ékszer

Éjjel-nappal
csillogás

1290 Ft bijou brigitte

Alapdarabjaiban lehet visszafogottan
nőies, kislányosan játékos, finoman
hivalkodó, vagy a végletekig letisztult,
egyszerű. Összességében viszont
feltűnő, különleges és látványos.
A 2014-es őszi ékszertrendekben muszáj
halmozni az élvezeteket. Az ezüstösen
tiszta, vagy aranylóan mámoros, ám
főként nagyfényű kövekkel megrakott,
aprólékosan kidolgozott részletekben
gazdag kiegészítők reneszánszukat élik.
Az önmagában is viselhető darabokat
pedig a divattervezők úgy ajánlják, hogy
ne féljünk összekeverni, vegyíteni őket.

24 100 Ft swarovski

13 900 Ft pandora
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1490 Ft six

1290 Ft H&M

1890 Ft claire’s

64 500 Ft swarovski

ww w.arkadbudapest.hu
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Optikai keret
29 990 Ft

Óra
88 500 Ft

guess
OPTIC WORLD

calvin klein
JUTA óra-ékszer

Sapka
2990 Ft
budmil

Nyakkendők
7990 Ft-tól
11 990 Ft-ig

Mandzsettagomb
32 800 Ft
swarovski

Kabát
77 990 Ft

kristóf
szalon

levi’s

Ing
11 990 Ft-tól
17 990 Ft-ig

Farmer
24 990 Ft

wrangler
lee

Őszi mustra
hétöznapokra

olymp

Öltöny
62 930 Ft
dominic
kristóf
szalon

Öv
5995 Ft

springfield

Táska
19 990 Ft
saxoo
london

Cipő
84 990 Ft

koil
salamander
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A színes öltönyök helyett előkerülnek
a mélykék, sötétszürke, klasszikus
fekete öltözékek, melyek jól kombinálhatóak akár indigókék nyakkendővel,
időtálló kiegészítőkkel. Ezekről nem
szabad megfeledkezni: egy hasonló
árnyalatú cipő-öv párosítás, egy szép
óra, egy finoman kidolgozott mandzsettagomb a klasszikus elegancia,
a letisztult megjelenés magabiztosságát sugározza. A hétköznapi öltözékben is követhetjük ezt az irányvonalat:
a jó szabású, már nem annyira koptatott farmer és a szürke színű kabátok,
a sportos vonalvezetésű bakancsok
idén ősszel is nagy kedvencek lesznek.

Akciókamera

toshiba
camelio
x-sports
media markt

Cipő
17 990 Ft

british knights
borgo

EXPECT THE UNEXPECTED
samsonite.hu

accessories
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Sapka
3690 Ft

brendon

Fülhallgató
5990 Ft és
fényképezőgép
34 990 Ft
sony

Kabát
27 990 Ft
helly
hansen

Kabát
14 995 Ft
zara

Farmer
5990 Ft
H&M

Szoknya
3990 Ft
H&M

Karkötő
2390 Ft

claire’s

Esernyő
2790 Ft
C&A

Gumicsizma
14 995 Ft
zara
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Lezseren
vagány
Hirtelen lett vége a nyárnak, úgyhogy már előkerültek a kisebbek
számára is a melegebb őszi holmik.
Hogy milyenek ezek? Praktikusak,
mégis egyediek, kényelmesek,
lezserek. A kislányoknak különleges
szoknyák, nagy mintás pulóverek
és vidám, élénk színű harisnyák
garantálják a jókedvet. Rafinált és
okos apróságok fokozhatják még
az összhatást, mint egy-egy vidám
esernyő vagy kapucnis kabát.
A kisfiúk számára maradt a sportos,
lezser trend, amely változatos és
vagány anyag- és színkombinációival,
ötletes kiegészítőivel bizony még
a felnőttek számára is izgalmas.

Óra
15 990 Ft

ice watch
árkád
óraszalon

Játék
5990 Ft

játéksziget

14 900 Ft

deichmann

árkád
FASHION

Divat egyéniségre szabva
Romantikus hangulat, bronzos színek és természetközeli árnyalatok jellemzik
a nagy divatházak idei kollekcióit. Azonban ezeket a motívumokat játékossággal
és kreativitással fűszerezve a hétköznapokba is át tudjuk ültetni!
Semmi hivalkodás, annál több vagányság és megannyi vidámság!

Szasza: Dzseki 14 995 Ft Orsay | Ing 7590 Ft Canda/C&A | Nadrág 9995 Ft Zara | Nyaklánc 2495 Ft Camaïeu
Gyűrűszett 3 db 1795 Ft | Tally Weijl Magassarkú 995 Ft Cosmos City

Vanda: Ruha 9990 Ft Stylist Gardrobe | Kabát 21 990 Ft amnesia | Csizma 48 990 Ft Vagabond | Gyűrűszett 3 db 1595 Ft Tally Weijl
Gyűrűszett 2 db 1595 Ft Tally Weijl
Bernadett: Kabát 19 995 Ft Camaïeu | Táska 6990 Ft Giuliana/Humanic | Fülbevaló 25 500 Ft Calvin Klein/Juta ékszer
Magassarkú 25 990 Ft Vagabond

szasza: Poncsó 11 990 Ft Stylist Gardrobe | Top 4990 Ft Tom Tailor | Szoknya 6995 Ft Camaïeu | Öv 3495 Ft Orsay
Zokni 3150 Ft Intimissimi | Csizma 48 990 Ft Vagabond

Szasza: Ing 7995 Ft Reserved | Farmernadrág 11 995 Ft Promod | Öv 1995 Ft Camaïeu | Karperec 1790 Ft Ninakoko
Csavaros gyűrű 1490 Ft Six | Rugós gyűrű 1490 Ft Six | Magassarkú 995 Ft Cosmos City | iPad-tartó 8990 Ft remax/superphone
Vanda: Ing 9995 Ft Mango | Sort 13 990 Ft Levi’s | Kosár 20 990 Ft Butlers | Zöld takaró 8990 Ft H&M Home

Bernadett: Ing 7995 Ft Springfield | Mellény 11 995 Ft Tally Weijl | Napszemüveg 82 990 Ft Prada/Vision Express

Bernadett: Poncsó 5590 Ft Yessica/C&A | Ing 18 490 Ft Levi’s | Szoknyanadrág 7490 Ft Pimkie | Lánc 2390 Ft Claire’s

vanda: Kalap 4995 Ft pimkie | Kabát 19 995 Ft Orsay | Ing 7995 Ft Springfield | Sort 13 990 Ft Levi’s | Nyaklánc 4490 Ft Six

bernadett: Kabát 14 495 Ft reserved | Ing 5995 Ft Tally Weijl | Sort 8490 Ft Mayo Chix | Gyűrű 1790 Ft Six |Csizma 48 990 Ft vagabond
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szépséges megoldások
A csábítás jegyében
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fotó: estée lauder

Véget ért a vakáció, és kezdődhet a lendületes ősz! Hogy az esős idő ne szeghesse
kedvünket, hagyjuk magunkat inspirálni a színek által. A sminkekben megtalálhatjuk
ezt a pozitív üzenetet, mert az őszi sminktrend tobzódik a friss színekben. Hogy bőrünk
is megnyugodjon a sok napozás és fürdőzés után, kényeztessük a korunknak
megfelelő készítményekkel, és vessük be az olajat, mint a fiatalítás titkos fegyverét!

beauty
sminktrendek

Irány az erdő!
A soron következő hónapokban
szabályszerűen erdőbe visznek
bennünket a sminkmesterek
és a nagy márkák, hiszen most
minden divatba jött, ami az őszi
erdő hangulatát idézi, azaz a zöldes,
barnás, vöröses, bordós és szürkés
árnyalatok jellemzik ezt a szezont.

Napközben inkább a szájra helyezzük
a hangsúlyt, a szemünket elég fekete
szemceruzával kihúzni, illetve
a pillákat erőteljesen feketére festeni.
Az ajkaknál a bordótól a rubintvörösig
terjedő árnyalatok közül most minden
játszik, a lényeg, hogy feltűnő és izzó
látványt teremtsünk. Estére pedig
legyünk még merészebbek! Akár
egy intenzív violaszínű, barnás-füstös
kombinációval hódítsunk. Az ősz
trendszínei a körmön a Merlot vörösbor színe, a hamu különböző árnyalatai
és maga a misztikus fekete. Alapvetően
fontos az ápolt kéz és köröm, ezért lehet
kicsit feltűnőbb a körömlakk színe.

Porcelánbőr
A Prada sminkmestereit a nagy hírű
orosz balett inspirálta, így márványszerű, arisztokratikus, tökéletes arcbőrt álmodtak meg újra. A hangsúlyos,
meleg árnyalatú rúzsok és szemhéjfestékek mellett most a szupervilágos
bőr a döntő tényező. Úgy lesz ragyogó
és tökéletesen egyenletes a bőrünk,
ha előtte korrektorral eltüntetjük
az egyenetlenségeket, majd felvisszük
a porcelánszínű, bőrtónusunknak
megfelelő, mégis inkább világos tónusú alapozót, végül porpúderrel fixáljuk. Bátrabbak némi selyemfénnyel is
hangsúlyozhatják arcuk egy-egy részét.
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fotó: l’oréal

Drámai hatás

1

FRANCIA ELEGANCIA
A legelegánsabb L’Oréal
Paris szempillaspirál
a különálló szempillákért.
A rendkívül precíz felvitelt
a tűpontos kefe biztosítja,
mely szálanként fogja közre
a szempillákat. A különlegesen selymes formula extrafekete pigmenteket tartalmaz
a csomó nélküli, intenzív
dús hatásért.

2

3

1. Folyékony alapozó Perfectionist Estée Lauder/Douglas
2. Rúzs PC Envy Estée Lauder/Douglas
3. Körömlakk China Glaze/Nailland
4. Szemhéjtus Smoky 2 in 1 Gel Liner The Body Shop
5. Alapozó Max Factor Skin Luminizer/dm
6. Szemhéjfesték-paletta Yves Saint Laurent/Douglas
7. Szájfény BE/Marionnaud
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8. Szemhéjfesték-paletta Currant Desire Estée Lauder/Douglas
9. Szemhéjtus Super Liner L’oreal/dm
10. Szemceruza Artdeco/Douglas
11. Körömlakk OPI/Douglas
12. Arcpirosító stift Chubby Stick Cheek Clinique/Marionnaud
13. Púder Color Madness Flormar
14. Ultrafolyékony alapozó Encre de peau Yves Saint Laurent/Douglas
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beauty
arcápolás felsőfokon

Szépség
minden korban
A bőrápolásban minden életkornak megvannak a maga alapszabályai, és persze
a hozzájuk tartozó különleges hatóanyagok, melyek a legjobb arcápoló termékekben garantáltan megtalálhatóak.

Fiatalság, bolondság
A tinédzserek nap mint nap tapasztalhatják testük metamorfózisát. Az arcbőr
zsírossá válása, az első mitesszerek, pattanások megjelenése elronthatja a napjukat.
A legfontosabb a bőr mindennapi
– reggeli és esti tisztítása, illetve heti
radírozása. Továbbá esténként egy-egy
speciális krém bevetése, amely hidratálja
a bőrt és a pattanások ellen is hatásos.

Harmincéves kortól az arcbőr mintegy
40%-kal kevesebb zsírt termel, kevesebb
nedvességet képes megkötni, a kollagén
termelése csökken. Ennek következtében
bőrünk védőrétege fokozatosan elvékonyodik, sápadtabbnak látszik, az első kisebb-nagyobb ráncok pedig megjelennek.
Olyan speciális krémek kellenek, amelyek
serkentik a kollagén- és az elasztintermelést, pótolják a nedvességet, és speciális
lipidekkel erősítik a bőr védőrétegét.

Csodafegyverek
Negyvenéves kortól a vékony vonalú
ráncok méginkább mélyülnek, különösen
a szem körüli területeken és a dekoltázson. Csökken a sejtek közti teret kitöltő
anyag, az úgynevezett ceramid termelése
is, ezért az arc kontúrjai megereszkednek.
Fontos, hogy a megfelelő, a bőrszerkezetet
javító hatóanyagokban nagyon gazdag
termékeket használjunk. Ajánlott
a szérumok és a ránctalanító krémek,
továbbá kollagénben és vitaminokban
gazdag arcpakolások heti alkalmazása is.
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fotó: LANCÔME

A harmadik X után

1

tökéletes szépség
A Lancôme nőiességét
tökéletesen testesíti meg
a Visionnaire szépségnagykövete, Kate Winslet.
Káprázatos szépsége
tökéletesen illeszkedik
a Visionnaire Arcápoló
Korrektorhoz és életre
kelti annak erejét.

3

2

1. Lifting hatású szemkörnyékápoló gél La Prairie/Marionnaud
2. Ránctalanító koncentrátum Yves Saint Laurent/Marionnaud
3. Ragyogást megújító szérum Elixir 7.9/Yves Rocher
4. Éjszakai arckrém Botanical D-tox Sisley/Marionnaud
5. Ránctalanító nappali arckrém Revitalift Magic Blur L’oreal/dm
6. Sejtregeneráló-hidratáló lotion SENSAI Cellular Performance/Douglas
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7. Éjszakai vitaminos arckrém Decleor/Marionnaud
8. Ránctalanító szérum Divine L’occitanne
9. Drops of Youth szemkörnyékápoló szérum The Body Shop
10. E-vitamin Aqua Boost hűsítő arckrém The Body Shop
11. Power Infusing Koncentrátum Ultimune Shiseido/Douglas
12. Arckrém Forever Youth Liberator Yves Saint Laurent/Marionnaud
13. Sejtregeneráló-hidratáló arckrém Sensai Cellular Performance/Douglas
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beauty
parfümök világa

Nyári emlékek
pompája
Odakint már nem éppen nyárias
az idő? Szippantson bele az üvegbe
zárt nyár illatába! Az új, őszi illatok
és testpermetek tökéletes életörömöt
árasztanak, hogy ne feledjük el a nyári
vakáció kellemes és forró emlékeit.

Illatok és sztárok
A legnagyobb divatházak őszre
időzítették új parfümjeik bevezetését,
hiszen ez az évszak mindig valami
kezdetét is jelzi. A parfümújdonságok
híven tükrözik a márka életérzését.
Még mindig divat, hogy egy-egy világsztár illatkreációval jelentkezzen.
A „sztárparfüm” nem újdonság
a szépségpiacon, hiszen a nyolcvanas
években Cathrine Deneuve, Cher
és Sofia Loren is kiadott saját illatot.
Elizabeth Taylor White Diamond
illata pedig a kilencvenes évek legtöbbet eladott illata volt.
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bVlgari

A mediterrán gyümölcsök parfümbe
zárt illata visszarepíthet bennünket
egy röpke nosztalgiázásra, nyaralásunk romantikus pillanatait felidézve.
Egy ilyen „időutazásnak” főként
a narancsból, mandarinból, grépfrútból, bergamottból vagy neroliból
(keserűnarancs virága) nyert illatok az
igazi tudorai. Ahogy komorabbá válik
az idő, egyre inkább a sötétebb színű
gyümölcsök zamatos, jellegzetes illatát érezhetjük a parfümök fejillatában.
Így kapott főszerepet idén több illatkreációban is a szilva és a boróka,
más tipikus őszi gyümölcsök mellett.
Természetesen a rózsa bársonyos,
finom illatát sem kell felednünk,
továbbra is dobogós helyen szerepel
több népszerű parfüm esszenciájaként.

fotó: dkny

Szilvás ősz ginnel keverve

1

new york illata
A város, melyért rajongunk.
Melynek szíve gyorsabban
és hangosabban ver, mint
bármely másiké, és türelmetlen szenvedéllyel pulzál.
Megjelent egy új illat, mely
csakis New York-i lehet.
Merész, pajkos és kifinomult.
Gyümölcsök, virágok, és
fűszerek bódító elegye jellemzi a DNKY legújabb MYNY
parfümjének illatát.

2

1. Candy Florale Prada/Marionnaud
2. 212 VIP Rosé Carolina Herrera/Marionnaud
3. Quelques Notes d’Amour Yves Rocher
4. Women Karl Lagerfeld/Douglas
5. Her Secret Antonio Banderas/dm
6. DKNY/Douglas
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7. Tresor EDT Lanco^me/Marionnaud
8. Ma Vie Boss/Douglas
9. Modern Muse Estée Lauder/Douglas
10. Joyful Escada/Douglas
11. Midnight Romance Ralph Lauren/Douglas

az árkád budapest trendmagazinja 61

beauty
test és lélek

Érzéki ápolás
finom olajokkal
Nehéz megmondani, hogy egy bőrtápláló olajos kényeztetés számos hatása
közül melyik a legjobb. Egy biztos:
az olajak tökéletesen harmonizálnak
a bőrrel, támogatják védekezőmechanizmusát.

Ókori luxus
Az aromaterápia nemcsak szépségápolásra, de fizikai, mentális és érzelmi
problémák leküzdésére is eredményesen
alkalmazható. Az illóolajok összhangot
teremtenek a test, a tudat és az érzelmek
között, javítják a közérzetet, és nem
utolsósorban megszépítik az embert.
Már az ókori Egyiptomban Kleopátra is
szívesen kényeztette magát. A görög
és római nők pipereasztalán éppúgy
ott sorakoztak a keleti kereskedőktől
vásárolt drága luxuscikkek, az olajok.

fotó: garnier

Az argánolaj titka
A föld egyik legidősebb fafajtája az
argánfa. Illatos olaját Marokkó folyékony aranyának is nevezik, amely mellesleg több ezer éve óriási népszerűségnek örvend világszerte. Gyümölcsének
magvából nyerik az argánolajat, amely
hidegsajtolással készül. A védett fa csak
itt található meg a földön, ráadásul
1 liter olaj előállításához 100 kg gyümölcs szükséges. A világon egyedül
Marokkó délnyugati részén élő fa
– ellentmondva a sivatag törvényeinek –
csak ezt a vidéket kedveli. Az argán
leglátványosabb eredménye, hogy
bőre visszanyeri fiatalos frissességét,
ragyogását. Megőrzi a bőr nedvességtartalmát, rugalmasságát, lassítja
az öregedési folyamatokat. Az argánolajnak rendkívül magas az esszenciális
természetes E-vitamin-tartalma, ezenkívül gazdag A- és D-vitaminban.

folyékony arany
A Garnier legújabb Ultimate
Beauty Oil termékcsaládja
négy értékes bőrszépítő
olajat tartalmaz: rózsa,
makadámdió, argán és édes
mandula. Az olajok jótékony
hatásának köszönhetően
a bőr intenzíven táplált, láthatóan ragyogó, és már első
látásra is simábbnak tűnik.

1
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2

1. Kézápoló elixír Beauté des Mains/Yves Rocher
2. Relaxáló masszázsolaj Divine Calm/The Body Shop
3. Shea vajas, szezámolajos testápoló krém Spa Wisdom Africa/The Body Shop
4. Makadámiaolajos hajápoló Pure Care Dry Oil Dove/dm
5. Revitalizáló stift Roll-on Tonifiant L’occitanne
6. Argánolajos tusfürdő Maroccan Argan Oil dr. Organic/harmónia reformház
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7. Argánolajos hajápoló Maroccan Argan Oil dr. Organic/harmónia reformház
8. Olajos testradír Oil Beauty Garnier Body/dm
9. Bio-argánolajos CC krém Logona/harmónia reformház
10. Aromaterápiás testradír Gommage Corps Tonifiant L’occitane
11. Argánolajos termékcsalád The Body Shop
12. Alváskönnyítő testpermet Deep Sleep The Body Shop

11

12
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fűszeres almaszüret
Tányérba illő csodák

Mindennap egy alma: a doktort távol tartja – szól a közmondás. A nemes alma
rengeteg színben és formában, savanyú és édes verzióban megtalálható
a piacon. Kedveltsége oly régre visszanyúlik, hogy még a Bibliában is rendkívüli
jelentőségű szimbólum lett: magát a tudást jelentette.

á’ la carte
f ű s z e r e s a l ma s z ü r e t

Fahéjas almapüré
Hozzávalók: 2 kg alma, 2 ek. kristálycukor, 1/2 citrom leve, 1 kk. őrölt fahéj, fahéjrudak díszítésnek
Elkészítés: Lehetőség szerint válasszunk frissen, a fáról éppen leszedett jonatán almát. Hámozzuk meg, vágjuk cikkekre,
és facsarjuk rá a citromot. Tegyük fazékba egy deci vízzel megágyazva, fahéjjal meghintve, majd fedő alatt pároljuk addig, míg
megpuhul. Még forrón kóstoljuk meg, és ha az alma maga nem elég édes, tegyünk hozzá kristálycukrot, majd villával pépesítsük
az egészet. Töltsük csatos üvegekbe, díszítsük egész fahéjrudakkal és jól hűtsük le. Kínáljuk sültek mellé, de fogyaszthatjuk
vajas kenyérre kenve vagy akár magában is.
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Hideg almaleves
Hozzávalók: 4 db alma, 2 db biocitrom,
3 ek. cukor, 1 pohár fahéjas almajoghurt
vagy sima joghurt, 1 kk. egész szegfűszeg,
1 kk. ánizsmag, 1 kis csokor menta,
fahéjrudacskák, darabka friss gyömbér
Elkészítés: Olyan almát válasszunk, amelynek
az ízét nyersen is nagyon szeretjük. Magozzuk
ki és kockázzuk fel őket, ha héjuk nem túl
vastag, akkor ne hámozzuk. Tegyük fel
a kockákat főni, és édesítsük a vizet ízlés
szerint cukorral, nyírfacukorral, édesítőszerrel.
Fűszerezzük ánizzsal, fahéjjal, szegfűszeggel.
Ha az almakockák megpuhultak, hűtsük le
a levest. Amikor már hideg, reszeljünk bele
friss gyömbért: minél csípősebbre szeretnénk,
annál többet. Válasszunk két érett, biogazdálkodásból származó citromot, vagy vegyünk
szárított citromhéjat, és kétkanálnyit abból is
tegyünk a levesbe. Citromlét is facsarjunk bele,
kóstolgatva az eredményt. Tálaljuk hideg almajoghurttal és friss mentalevélkékkel. A meleg
szeptemberek kedvenc levese lehet.

Mini tarte tatin
Hozzávalók: 14 dkg vaj, 25 dkg liszt,
2 dkg cukor, 1 csipet só, 1 kiskanál őrölt
fahéj, 1 db nagy alma, 15 dkg porcukor,
fahéjrudak díszítésnek, fél dl hideg víz
Elkészítés: Keverjük össze a lisztet, a cukrot
és a sót. A vékony szeletekre vágott hideg vajat
morzsoljuk bele az ujjbegyeinkkel. Adjuk hozzá
a vizet és formáljunk labdát a tésztából, majd
tegyük hűtőbe egy órára. Mikor kivesszük,
gyúrjuk át és nyújtsuk ki, majd nagy pogácsaszaggatóval vágjunk belőle köröket. Ezeket
nyomkodjuk megfelelő méretű tortaformácskákba, és süssük elő 160 °C-on 10 percig.
Vegyük ki, és hűtsük le őket. Eközben készítsük
el az almát: vágjuk nagy, vastag szeletekre.
Serpenyőben olvasszuk barnára a porcukrot,
és ebbe a karamellbe tegyük egyenként
az almaszeleteket, majd hintsük meg némi
fahéjjal. Mindkét oldalukat egy-két percig
süssük, majd hűtsük le. Ezekből is szaggassunk köröket a pogácsaszaggató segítségével,
illesszük a tortácskák tetejére, majd tegyük
vissza a sütőbe további 5–10 percre.
Tálaláskor díszítsük fahéjrudacskákkal.
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2 0 1 4 . ő s z i p r o g r amok

Szerelemhóhér

Park Kiadó
Irvin D. Yalom, a Stanford Egyetem
pszichiátria professzora, író, aki
a pszichoterápia szaktekintélye.
A könyv tíz története az író szerint
azt bizonyítja, hogy igenis szembenézhetünk a lét igazságaival,
és erejüket felhasználhatjuk a személyes gyarapodás és az alapvető
jellemváltozások érdekében.
Kapható: ÁRKÁD/Libri

Egy lány
belép a bárba
Libri Könyvkiadó
A legjobb barátnőd az utolsó
pillanatban mondja le a bulit.
Állsz egy csillogó bár közepén,
egyedül – a hajad, a sminked
és az illatod igéző, a ruhád
tökéletes. Kár lenne lefújni
ezt az estét... Akkor mi legyen?
Vagy inkább: ki legyen?
Kapható: ÁRKÁD/Libri

Kylie Minogue: Kiss Me Once
Budapest, Papp László Sportaréna, 2014. október 18., 20 óra
A poplegenda legújabb koncertkörútja Nagy-Britanniában kezdődött
ősszel, és ezúttal 15 országban 31 alkalommal lép fel a díva. Kylie
híres zseniális élő fellépéseiről. A Kiss Me Once turné ezt a hagyományt kívánja folytatni, valamint a rajongókkal ünnepelni a régi
és az újabb slágereket. Kylie Minogue vadonatúj albuma, a szintén
Kiss Me Once címre hallgató CD, idén márciusban került a boltokba.
Négy év után jelentkezett az énekesnő új anyaggal, ráadásul még
a produceri teendőket is ellátta Sia-val az oldalán. Az új lemezen
együtt dolgozott még Pharrell Williams-szel, Ariel Rechtshaid-del
és Greg Kurstin-nel is.

Yamato:
Raion-Howl of Lion

Budapest, Papp László Sportaréna,
2014. október 19.
A magyar közönséget már többször ámulatba
ejtette a Yamato japán dobtársulat, amely
nemrégiben ünnepelte 20 éves jubileumát.
A lélegzetelállítóan látványos produkció tagjai
hihetetlen nagy fegyelemmel készülnek koncertjeikre. Életüket a gamushara jegyében töltik,
ami kicsit emlékeztet a shaolin kolostorban élők
életére. Szerzetesi szigorhoz hasonló, fegyelmezett életet élnek, melynek része a folyamatos
fizikai edzés és egyéni meditálás, koncentráció
azért, hogy az előadások alkalmával a lehető
legmagasabb színvonalon teljesítsenek.
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James Blunt:
Moon Landing

Budapest, Papp László Sportaréna,
2014. október 24., 20 óra
James Blunt legújabb albumával, a Moon
Landinggel visszatért az alapokhoz: fiatalkori
álmokhoz, kötődéshez, az első szerelemhez
és saját hangzásvilágához: a zene érzelemközvetítő erejének egyenes és őszinte újrafelfedezéséhez, és az első kislemez, a Bonfire Heart
rögtön bombasiker lett. Ami bizonyítja, hogy
bár nem kezdhetünk mindent újra, de vannak
dolgok, amiket megéri újra és újra felfedezni.

Michael Jackson: Xscape

Epic Records /Sony Music
Az Epic Records és az Estate of Michael Jackson közösen jelentette meg nemrégiben a pop királyának új Xscape című albumát.
Ezen nyolc olyan új dalt találhatunk, amelyet még soha senki
nem hallhatott. A Xscape executive producerének, L. A. Reidnek
archívumban történő kezdeti kutakodás után engedélyezték
a korlátlan hozzáférést azokhoz a kincsekhez, melyek Jackson
négy évtized alatt elkészült anyagait ölelik fel.
Kapható: ÁRKÁD/Media Markt, Libri

Márton-napi
Borfesztivál

Budapest, Gellért Hotel,
2014. november 7–9.
Márton-napot úgy érdemes
ünnepelni, ahogyan
a Gellért Hotelben is
teszik: az ország különféle
pontjairól származó
remek borok társaságában,
melegséget hozó pálinkákkal és a legfinomabb
gourmet különlegességek
kíséretében. Azok számára
pedig, akik ennyivel nem
érik be, három napon
át tartó programsorozattal,
koncertekkel és nagyszabású borvacsorával is
készülnek.

A mi divatunk

Budapest, a város ahol élünk. Budapest, a mi gyönyörű fővárosunk. Budapest, ahol
szépség, nyüzsgés és stílus szemet gyönyörködtetően kavarog. ÁRKÁD, ahol divat,
választék és trendek várnak ránk. Divatnapok október 2. és 5. között, ahol minden
rólunk szól! A mi Budapestünk, a mi ÁRKÁD-unk, a mi zenénk, a mi divatunk.
www.arkadbudapest.hu

az árkád budapest trendmagazinja 69

horoscope
2014. ősz

kos

bika

ikrek

március 21. – április 20.

április 21. – május 20.

május 21. – június 21.

Kos nő Újra tele van energiával,

Bika nő Akkor érzi igazán, hogy megmutathatja önmagát, ha kibontakoztatja
szóbeli képességeit. Új ismerőseit is ezzel
veszi le a lábukról. Most kivételesen nem
akar határozott döntést hozni, mert érzi,
hogy még nincs itt az ideje az elköteleződésnek. Tipp: Legyen még magabiztosabb, hangsúlyozza nőiességét egy csinos
magas sarkú cipővel!
Bika férfi Olyan lépéseket kell most
megtennie, amelyek túlmutatnak
a gyerekkora óta kialakult mintákon,
ezért érthető módon még felismernie is
nehezére esik őket, nemhogy változtatni
rajtuk. Most érezni fogja, hogy mást kell
tennie, és lesz is hozzá bátorsága!
Tipp: A kék minden árnyalata jó hatással
van önre a következő időszakban,
válasszon tengerészkék kardigánt vagy
farmerdzsekit őszre!

Ikrek nő A passzivitás most igazán nem

úgy érzi, forrásai kifogyhatatlanok.
Ez azonban veszélyes is lehet, ne legyen
könnyelmű az egészségét illetően!
Aktívabb időszakát éli, és ez a szokottnál
meggondolatlanabbá teszi, így olyan
kalandba keveredhet, amin saját maga
is csodálkozik a végén. Tipp: Válasszon
élénk színű ruhadarabokat, melyekkel
tovább fokozhatja energikusságát!
Kos férfi Érzi, hogy változik ön körül
a világ, és bár anyagi gondjai is akadnak,
mégis könnyedebben tudja venni ezeket
a nehézségeket, mint korábban.
Ha nem gondolkodik sokat, és nem
gyárt mindenre elméleteket, akkor képes
lesz megtenni élete talán egyik legnagyobb lépését. Tipp: Figyeljen oda öltözködésében a részletekre is: egy elegáns
karóra vagy egy szép öv is sokat számít!

rák

oroszlán

előnyös reakció. Bár nem szeret kockáztatni, mégis fontos, hogy kiálljon az igaza
mellett! Most különösen szüksége van
mások figyelmére és elismerésére.
Vállalja ezt fel, különben tovább gyötrik
majd a saját értékével kapcsolatos kételyek.
Tipp: Lepje meg magát egy márkás táskával, mely nemcsak praktikus kiegészítő,
de státusszimbólum is lehet!
Ikrek férfi Az ősz sem lesz megterhelőbb, mint a nyár, de arra számíthat, hogy
érzékenyebben éli meg a történéseket.
Ez egyaránt igaz a pozitív eseményekre
és a negatívakra is. Ha szem előtt tartja,
hogy átmeneti helyzetek, akkor nem fogja
drámaian megélni a következményeket sem.
Tipp: A csíkos ruhadarabok szinte mindig
divatosak, őszre válasszon egy ilyen klas�szikus ruhadarabot!

szűz

június 22. – július 22.

július 23. – augusztus 22.

augusztus 23. – szeptember 22.

Rák nő Maximalizmusának most igen
jó hasznát veszi. Ha nem lenne ennyire
kritikus még önmagával szemben is,
könnyen súlyos hibát követhetne el.
Ha figyelmetlen, eddigi eredményeit is
kockára teszi. Tartson ki, hamarosan
pihenhet. Tipp: Néhány divatos kiegészítő nagy segítség lehet, hogy feldobja
az egyszerűbb hétköznapi szettjeit is!
Rák férfi Bármilyen erős is most önben
a birtoklási vágy, ne éreztesse partnerével! Kedvesének sokkal nagyobb
szabadságra van szüksége, mint önnek.
Ne aggódjon, nem fog visszaélni az
ön bizalmával, ő egyszerűen csak ilyen.
Tipp: A színes sportcipők fénykorukat
élik, ráadásul nem csak az edzőteremben. Válasszon egyet a kedvenc
árnyalataiból!

Oroszlán nő Híres-hírhedt rábeszélő

Szűz nő Barátaitól olyan rugalmasságot
vár el, amilyenre valószínűleg ön sem
lenne képes hasonló helyzetben. Tele van
energiával, de nem tudja, mire is használhatná. Ne fecsérelje el apróbb sérelmek
megtorlására, inkább kedvesét lepje meg
egy romantikus estével! Tipp: Nyisson
az új, izgalmas szabásvonalak felé,
és válasszon őszre egy játékos overallt.
Szűz férfi Amikor a tudás és a szerencse találkozik, annak nem is lehet más
eredménye, mint siker. Különösen
október elején lesz szerencsés, hiszen
több olyan véletlen is adódik, amelyek
lehetővé teszik a gyors előrelépést.
Most végre megmutathatja, mire is
képes. Tipp: Egészítse ki megjelenését
egy trendi optikai kerettel vagy
napszemüveggel!
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képességének köszönhetően barátai,
illetve munkatársai megingathatatlanul
ön mellett állnak. Egészen elvarázsolta
őket, ezért ügyei a legjobb úton haladnak
a siker felé. Ha nem törik meg eddigi
lendülete, feladatainak hamarabb végére
érhet, mint gondolná. Tipp: Idén ősszel
az arany lesz a legjobb barátja, ami az
ékszereket és egyéb kiegészítőket illeti!
Oroszlán férfi Szívügyekben lehetne
sokkal ösztönösebb és bátrabb. Belső,
spontán reakciói megbízhatóan
elvezetik a boldogsághoz. A párkereső
Oroszlánoknak 2014 őszén több lehetséges jelölt is az útjukba akadhat.
Tipp: Egy kényelmes mokaszincipő
az idei ősz elengedhetetlen darabja
az Oroszlán férfiak számára!

mérleg

skorpió

nyilas

szeptember 23. – október 22.

október 23. – november 21.

november 22. – december 21.

Mérleg nő Régóta tudja, hogyan kell másokat saját céljai érdekében felhasználni.
Az ilyen helyzeteket tekintse próbatételnek, hogy képes-e ellenállni a kísértésnek.
Idén ősszel jól teszi, ha némileg ésszerűbben, a célt minden pillanatban világosan
szem előtt tartva dolgozik.
Tipp: Az oversize nyakékek ideje még
mindig nem járt le, sőt! Hangsúlyozza
megjelenését egy díszes kiegészítővel!
Mérleg férfi A nyár szerelmi viharai
után végre egy nyugodtabb időszakra
számíthat. Októberben már más színben
látja a kapcsolatát. A közösen kiállt megpróbáltatások megerősítik és stabilizálják
a kapcsolatot, ha mindig tudatában vannak annak, hogy egy csónakban eveznek.
Tipp: Az ősz beköszöntével se hanyagolja
el az élénk színeket, viseljen bátran
pirosat, narancssárgát vagy épp zöldet!

Skorpió nő Mivel érdeklődési köre igen

Nyilas nő Szeretetét mindig melegséggel,

bak

sokrétű, nehezére esik hosszú ideig egy
dologra koncentrálnia. Környezete nagyra értékeli humánus és nemes szándékait, és ez a megbecsülés mind munkahelyén, mind magánéletében előnyöket
hoz. Tipp: A kevesebb több! Válasszon
visszafogott, ugyanakkor nőies ékszereket, mint például egy gyöngy fülbevaló.
Skorpió férfi Új lehetőségek várnak
felfedezésre és kiváló ötletei támadnak
ősszel. Rendkívül fogékony lesz az újra,
kár lenne elfecsérelni képességeit,
hiszen most minden körülmény adott
ahhoz, hogy nagyot lépjen előre.
Arra is lehetősége nyílik, hogy anyagi
helyzetében jelentős javulást érjen el.
Tipp: Technikai kütyüit is bátran
turbózza fel, számtalan izgalmas és
trendi iPad- és okostelefontok kapható!

vízöntő

nagy átéléssel fejezi ki. Szereti megmutatni a világnak azt, akit párjául választott.
Büszkesége kedvesének is hízelgő, bár
őt időnként összezavarja, hogy ön nagyon
pontosan ki tudja fejezni érzéseit, míg ő
inkább csak sodródik a saját érzelmei által.
Tipp: Kiegészítőkből sosem elég, nyugodtan halmozza kezén a különböző stílusú
karpereceket – ez most nagyon trendi!
Nyilas férfi Annyit várjon el másoktól, amennyit maga is meg tud tenni.
Legyen nagyvonalú és toleráns! Az évszak
második felében a sors próbára teheti a
jelenlegi kapcsolatát. Ha eddig bármilyen
problémát a szőnyeg alá sepertek, az most
egészen biztosan felszínre kerül.
Tipp: Amíg az időjárás engedi, bátran
viseljen bermudanadrágot, mivel remekül
illik a Nyilas férfi stílusához.

halak

december 22. – január 20.

január 21. – február 19.

február 20. – március 20.

Bak nő Próbára teszik, mennyire áll ki

Vízöntő nő Szüksége van rá, hogy elis-

Halak nő Nagyon kiélezett most ön

véleménye, illetve a nyilvánvaló igazság
mellett. Nehezére esik döntést hozni, mert
már megint mindenki érdekét figyelembe
akarja venni. Válassza azt az utat, amelyet
szíve mélyén sajátjának érez!
Tipp: Egy dögös nadrágkosztüm fontos
kelléke lehet az ön előtt álló időszaknak.
Bak férfi A kapcsolatban élő Bakok
tapasztalhatják, hogy párkapcsolatuk
nem illúziókra épül. Bár előfordulhat,
hogy a hétköznapok komolysága elfedi
a romantikát, a meghittség és az összetartozás érzése mindig megvan. Lehetősége
nyílik, hogy megmutassa, képes felelősséget vállalni társáért és kiáll mellette.
Tipp: Válasszon galléros, rövid ujjú
pólókat, melyek egyszerre kölcsönöznek
lezser, ugyanakkor stílusos megjelenést.

merjék a megbízhatóságát és teljesítőképességét. Mostani munkájával mindenkit
meggyőz ezekről az erényeiről. Gondolatainak teremtő ereje októberben különösen intenzív lesz. Legyen óvatos, olyasmit
is teremthet, amitől később szabadulni
szeretne. Tipp: Válasszon egy élénk színű
balerinát vagy tornacipőt az enyhébb
őszi napokra!
Vízöntő férfi Kellemes meglepetések,
váratlan találkozások teszik izgalmassá
az ősz elejét. Minden magától megy,
magától alakul, ezért cserébe csupán
egy kis figyelmességet vár el öntől
a környezete. Tipp: Nem kell egész
ruhatárát lecserélnie ahhoz, hogy
új szetteket állíthasson össze: egy színes
zakó is elegendő lehet!

körül a helyzet, úgy érzi, mintha borotvaélen táncolna, és nem is alaptalanul. Mindenkivel legyen diplomatikus! Ha mindig
csak az elért eredmények megvédésére és
anyagi javainak gyarapítására törekszik,
rengeteg új lehetőségtől fosztja meg magát. Tipp: Egy csinos kendő vagy mintás
sál szuper kiegészítője lehet az ősznek!
Halak férfi Ha mostanában találkozott
olyan emberekkel, akiknek irigyelte az
életét valami miatt, akkor egyszerűen
tegye ezeket a dolgokat élete részévé.
Éljen szabadabban, élvezze jobban a
jelent, és ne csak a jövőt építse minden
erejével! Tipp: Szakítson a megszokásokkal, és idén válasszon egy különleges
átmeneti kabátot a megszokott feketebarna darabok helyett!
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 Egészség, szépség
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Amnesia
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ÁRKÁD Egészségközpont
ÁRKÁD Posta
Art on me
Balance
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Change Valutaváltó
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Dress Box
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Mindenki
ezt akarja!
ÁRKÁD mobil
applikáció

Címlapon:
Kalap 4995 Ft Stradivarius
Kabát 16 995 Ft Orsay
Ruha 27 980 Ft Sugarbird
Nyaklánc 2690 Ft Ninakoko

Töltsd le ingyen,
használd korlátlanul!
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Lapalapító:
ÁRKÁD Bevásárlóközpont
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Örs vezér tere 25/A
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Fax: +36 1 433 1401
www.arkadbudapest.hu
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nyitva tartása
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A bevásárlóközpont
nyitva tartása
Hétfő–szombat: 6:50–22:00
Vasárnap: 7:50–21:00
Az élelmiszerüzletek nyitva tartása:
Hétfő–csütörtök: 7:00–21:00
Péntek: 7:00–22:00
Szombat: 7:00–21:00
Vasárnap: 8:30–19:30
Egyéb üzletek:
Hétfő–szombat: 10:00–21:00
Vasárnap: 10:00–19:00
Ünnepi nyitva tartás:
www.arkadbudapest.hu
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szolgáltatások:
Bevásárlóközpontunkban posta
és csomagmegőrző is működik,
továbbá kényelmes mozgólépcsőkön
és liftekkel közelíthetjük meg
az egyes emeleteket



 Szinte minden boltunkban
elfogadják a bank- és hitelkártyákat,
ám számos ATM-automata is
működik házon belül (Budapest Bank,
Erste, MKB, OTP, Raiffeisen Bank)
 Ha autóval érkezünk, a garázsban
működő autómosóban pillanatok
alatt tisztává varázsolják kívül-belül

Az ÁRKÁD
Facebook-oldala:

www.facebook.com/arkadbudapest

 SZÉP Kártyát, Erzsébet-utalványt
és étkezési utalványokat sok üzletünk
elfogad, a listát megtekintheti
bevásárlóközpontunk honlapján:
http://www.arkadbudapest.hu/
oldalak/cafeteriaelfogadas

Kedvező parkolási díjak
Az Árkád parkolójának kapacitása 1600 férőhely,
a díjszabás roppant kedvező. Minden nap az első
és a második óra, vasárnap pedig az egész napos
parkolás ingyenes.
www.arkadbudapest.hu
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