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Stílus és lendület
Tavasszal minden a megújulásról, a feltöltődésről és a
pozitív változásról szól. Ez a csodálatos évszak telis-tele van
frissességgel és szinte tapintani lehet a levegőben a jókedvet.
Az új évszak érkezésével egy időben az ÁRKÁD Budapest
is újabb mérföldkőhöz érkezik történetében, hiszen
11 éves fennállásának alkalmából idén teljesen újjászületik. Az elmúlt évek során temérdek időt töltöttünk azzal,
hogy egy olyan bevásárlóközpontot álmodjunk meg, amely minden igényt kielégít, és ahol vásárlóink továbbra is
a tőlünk megszokott minőséget, magas szintű kiszolgálást
kapják. Az ötletelés időszakát gondos tervezés követte.
2012.április 4-én sor került az alapkő letételére. Idén álmunk
valóra vált, hiszen március 20-tól nyitva áll Önök előtt az
újonnan épült ÁRKÁD2 is. Természetesen az ÁRKÁD1 is
megszépül: bevásárlóközpontunk üzletei és ételudvarunk
megújul, a centert vitalizáljuk, üzletösszetételünket és

márkakínálatunkat az Önök felénk jelzett igényeihez
igazítva gazdagítjuk. Gépkocsival érkező látogatóinkat
immár 1600 férőhelyes parkolónkban fogadhatjuk,
s hogy több idejük legyen az újdonságok felfedezésére,
bevezettük a vasárnapi ingyenes parkolást is. Emellett
az ÁRKÁD2 nyitásával egyidejűleg egyéb napokon
az első két nálunk töltött órára sem kell majd parkolási
díjat fizetni.
A számos kedvezmény bevezetésével és a modernizálással egy időben magazinunk történetében is új fejezet
kezdődik. Kiadványunk ezentúl nagyobb terjedelemben, vadonatúj rovatfelosztással és egyedi fotósorozatokkal mutatja be Önöknek a szezon vezető trendjeit.
Fedezze fel az ÁRKÁD új dimenzióit!
Látogasson el hozzánk, hogy partnerei lehessünk egyedi
stílusa kialakításában!

Beledi Rita
bevásárlóközpont-igazgató
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70

A Burberry Body
parfümnek mindig
is az volt a célja,
hogy olyasmit alkosson,
ami visszatükrözi
a Burberry lány valamennyi jellemvonását

80
Lássuk, mit jövendölnek a csillagok
az elkövetkezendő
hónapokra!

FASHION
6 Top Trends Tavasszal újjászületik a divat világa
és számtalan újdonsággal lep meg bennünket.
Divathíreinkből első kézből tudhatjuk meg,
hogy mit érdemes beszereznünk az elkövetkezendő hónapokban, hogy igazán trendi
és divatos benyomást keltsünk.
12 Árkád Trends Bevásárlóközpontunkban csak
úgy zsong az élet – ne maradjon le semmiről,
olvassa el legfrissebb híreinket!
16 Style A stílus nem csupán arról szól, hogy mit
viselünk. Sokkal inkább arról, hogyan viseljük!
48 Árkád Fashion A boltok polcain is kitavaszodott!
Összeállítottunk néhány különleges szettet
üzleteink kínálatából, melyek szigorúan a legfrissebb trendeket követik. Az ÁRKÁD 2 nyitásával
számos új üzlet kollekciója mutatkozik be,
amely felfedezésre vár. Természetesen ezúttal
is a legdivatosabb holmikat válogattuk össze,
kicsiknek és nagyoknak egyaránt!
4
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ACCESSORIes
28 Stílusos részletkérdés Kirakatban a szezon
legstílusosabb ruhadarabjai. Nézze át oldalainkat,
és állítsa össze kedvenc outfitjét!

BEAUTY
64 Sminktrendek Palettákba költözött virágszirmokat
találtunk, a lelőhelyeket pedig örömmel megosztjuk
olvasóinkkal.
66 Arcápolás A hideg hónapok igénybe vették
bőrünket, amely most fokozott törődést igényel.
Kezdjük a regenerációt az arcbőr felfrissítésével!
68 Parfümök A legegyszerűbb önbizalomnövelő recept:
egy jó parfüm. A megfelelő illat kiválasztása garantálja a sikert. Segítünk megtalálni a legsikkesebbet.
70 Test és lélek Az egészséges szépségápolás nem
egy múló divathóbort, hanem egy olyan trend,
amit érdemes komolyan venni. Összeállításunkhoz
az ébredő természetet hívtuk segítségül.

64
78

Az ikonikus márka
termékeit ezúttal
virágjelmezbe öltöztették

Szerelmes regények,
hangulatos koncertek
és feledhetetlen előadások várják a kultúrára éhes érdeklődőket
idén tavasszal is

A’LA
CARTE
74 Smaragdzöld különlegességek Tavasszal
nemcsak a szemünknek esik jól a harsogó zöld,
hanem szervezetünknek is nagy szüksége van rá.
Ezúttal egy olyan zöldséget változtatunk ünnepi
lakomává, amely sokáig méltatlanul mellőzött volt,
most viszont igazi reneszánszát éli. A vitaminokban
rendkívül gazdag spárga tökéletes társunk lehet
a tavaszi méregtelenítés során. Próbálja ki
receptjeinket, és kápráztassa el családját egy
igazán egészséges és ízletes menüvel!

34
A kevesebb sokszor
több elvét követve
összegyűjtöttünk
néhány különleges
darabot

culture
78 Tavaszi programokról Most, hogy végre szabadtérre is lehet tervezni, összeszedtünk néhány igazi
tavaszköszöntő és megújító programot.

HOROSCOPE
80 Tavasz Halaknak, Kosoknak és Bikáknak különösen ajánlott megfogadni a csillagok tanácsait:
ez az ő időszakuk!
az árkád budapest trendmagazinja

5

top trends
2013. tavaszi divathírek

Szikrázó kombinációk

A látványos, köves ékszerek ismét hódítanak, de nemcsak alkalmi
viseletként, hanem a hétköznapokon is! A Swarovski tavasz/nyári
kollekciójának darabjai között számos feltűnő ékszercsodával
találkozhatunk, sőt, teljes szetteket is megvásárolhatunk, ha nem
elégednénk meg egy-egy kreációval.
www.swarovski.com

Hollywoodi
ragyogás
Az Yves Saint Laurent Beauté legújabb női illatának, a Manifestónak
arcaként Jessica Chastaint üdvözölhetjük, aki amellett, hogy gyönyörű,
Kathryn Bigelow Zero Dark Thirty
című filmjében nyújtott alakításáért
dráma kategóriában elnyerte a legjobb
színésznőnek járó Golden Globe-díjat
2013-ban. A Manifestót egy olyan
merész és vakmerő nő ihlette, aki hisz
az intuíciókban és a vágy hatalmában.
A kivételeket keresi, nem a szabályokat.
www.ysl.com
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Minden perc
számít!

A Drágább, mint az életed legújabb
részében Bruce Willist igazán kemény
akciójelenetekben láthatjuk szerepelni, miközben az ikonikus Hamilton
karórák legújabb darabját viseli.
www.miracolo.hu

Ikon

A Dior 2002-ben vezette
be emblematikus Diorshow
szempillaspirálját, amely
mind a mai napig a sminkesek
legütősebb fegyvere arra,
hogy tövig befedjék a szempillákat.
2013-ban az Avenue Montaigne-n
található divatház minden energiáját a csodálatos új szempillaspirálra koncentrálja: a Diroshow
Iconic Overcurl-re, mely minden
bizonnyal egy újabb sikersztori
lesz. A termék bemutatására
a világ egyik legszebb nőjét,
Natalie Portmant választották.
www.dior.com

Trendi útitárs

A soron következő divatőrület legújabb darabjai
az összehúzható táskák, melyek nemcsak
nagyon mutatósak, de igen praktikusak is,
hiszen ellentétben a clutch-okkal, ezekben
a trendi kreációkban kényelmesen elfér minden,
amire egy női táskában szükség lehet. Legyen kicsi
vagy nagy, egyszínű vagy mintás, ezekkel
a vagány kiegészítőkkel biztosan divatosak leszünk!
www.harpersbazaar.com

Divatos technika

Az új Samsung Galaxy note II. segítségével akár
útközben is kitalálhatjuk, mit szeretnénk viselni az esti
partin, vagy másnap a céges megbeszélésen, ugyanis
számos olyan applikációval kompatibilis, melyek
különféle termékeket bemutatva egy virtuális ruhatárat
biztosítanak a számunkra inspirációképp!
www.samsung.hu
az árkád budapest trendmagazinja
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Az illat

Jimmy Choo második illataként debütál idén tavasszal a FLASH,
egy napfényes, virágos illat, melynek egy fehér virágokból kötött
csokor adja az alapját. Egyszerre pezsdítő és érzéki, és hűen
visszaadja a szórakozni indulás ígéretes, izgalmas és magas
rezgésszámú hangulatát. A FLASH a vörös szőnyeg szenzációjáról,
a szórakozóhely élvezetéről és a szép öltözék ragyogásáról szól.
www.jimmychoo.com

Feketén
fehéren

Az örök klasszikus,
a legsikkesebb
színkombináció,
a fekete-fehér újult
erővel hódít a 2013as trendek élén.
A legnagyobb
divatházak – mint
például a Louis
Vuitton – tervezői
is előszeretettel
használták
tavaszi kollekcióikban, méghozzá
a jól ismert pepita
minta formájában.
Ez az egyszerű,
mégis nagyszerű
minta rendkívül elegáns
és nőies megjelenést
kölcsönöz viselőjének.
www.louisvuitton.com

Örök darab

A bőrdzsekik idén tavasszal is elmaradhatatlan kiegészítői a csípős reggeleknek és a laza esti programoknak,
de az elmúlt évek színes trendjeinek kicsit ellenszegülve
idén ismét a fekete szín számít a legstílusosabb választásnak. Viseljük farmerhoz és sportcipőhöz, de a bátrabbaknak elegáns, mintás ruhák mellé is ajánljuk.
www.wowmagazin.hu
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Csodacipők

A 2013-as cipőtrendekre nagy hatással volt
az építeszet, ugyanis felhőkarcolókat idéző
cipősarkak és szobrászati remekművekre
emlékeztető kreációkkal rukkoltak elő
a legnagyobb divatházak tervezői,
úgy mint Fendi, vagy épp Matthew
Williamson. Azoknak sem kell
bánkódni, akik a lapos talpú
darabokat részesítik előnyben, hiszen Dolce&Gabbana,
Salvatore Ferragamo
és Victoria Beckham
is nekik kedvez
az idei szezonban.
www.vogue.com

www.arkadbudapest.hu
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Indulhat a buli!

A Party Point 70 m2-es üzletében közel 5000 termék közül
választhatjuk ki azt, ami egy jó partihoz kell, legyen az egy
születésnap, névnap, lánybúcsú, esküvő, gyermekszületés,
farsang, halloween, karácsony vagy szilveszter! Kreatív
ötleteket adnak partik megrendezéséhez, lebonyolításához,
dekorálásához. Látványos dekorációkat készítenek szülinapokra, esküvőkre, céges rendezvényekre, üzletdíszítéshez!
Március végétől még nagyobb
áruválasztékkal várják
vásárlóikat az Árkád2-ben,
az Interspar mellett!
www.arkadbudapest.hu

ÁRKÁD1-bővítés

Az ÁRKÁD 1 bővítési és átépítési munkálatai
folyamatosan zajlanak, ezáltal egymást
követik az üzletfelújítások, bővítések,
s emellett egyre több üzlet költözik új helyre
a bevásárlóközpontban. A megújulási folyamat
az üzletek belső tereit, a bevásárlóutcákat,
a parkolót is érinti. Az ÁRKÁD2 március 20-án
nyit, melynek üzleteit a Gyakorló utcai bejáraton,
a Parkolóház új részeiből, illetve az ÁRKÁD1
valamennyi szintjén ideiglenesen kialakított
folyosókon keresztül lehet majd megközelíteni.
www.arkadbudapest.hu

Triumph,
a nőies vonalakért

Mindenkinek van egy kedvenc ruhája.
Az, amelyik mindig jól áll, és szárnyal tőle
az önbizalmunk. Az a bizonyos „kis fekete”.
Sok alkalommal mentett már meg minket,
és évek múlva is nagyszerűen fog rajtunk
állni. Most a Triumph bemutatja a „kis fekete
ruha” fehérnemű-változatát: a „Little Black
Dress” kollekciót, melyben kifinomult díszítésekkel és puha csipkékkel díszített, fénylő
szaténból és sejtelmes tüllökből készült
elragadó modelleket találunk.
www.triumph.com/hu
12 az árkád budapest trendmagazinja

Indián tavasz

A Promod tavaszi kollekcióját
egyszerű összefoglalni pár
szóban: nőies, trendi, modern
és tökéletesen variálható
darabok! A szezon legtrendibb
stílusjegyei: az indián motívumok, a koptatott grunge
nadrágok, a túlméretezett
kötött pulóverek, khaki-militari
dzsekik, farmeringek minden
mennyiségben fellelhetőek
a Promod üzleteiben!
www.promod.eu

Parkoló

Az ÁRKÁD2 márciusi nyitásával parkolóházunk is
jelentős átalakuláson megy át. Március 20-tól már
1600 parkolóhely áll gépkocsival érkező látogatóink
rendelkezésére, és ezen a napon egy új, kedvező parkolási
tarifa is életbe lép, mely szerint az első 2 óra parkolás
díjmentes. Ezt követően minden megkezdett óra díja:
200 Ft. Szintén március 20-tól, a parkolás vasárnaponként ingyenes lesz.
www.arkadbudapest.hu

Újrahasznosított divat

A Levi’s 2013-as tavaszi/nyári kollekciójának a tökéletes
kivitelezés, az innováció és a környezet iránti elkötelezettség a legfőbb jellemzője. Az újrahasznosított alapanyagokból és új, befejező- és festéstechnikák alkalmazásával
igyekszik a Levi’s® az erőforrások minél hatékonyabb
kihasználásával olyan termékeket előállítani, melyekkel
csökkentheti a földünket érő káros, negatív hatásokat.
Az új kollekciót India csodálatos tájai és kultúrája ihlette.
Az ott hallott történetek, az ősi kézműves technikák és
a spirituális kultúra mind hatással voltak a tavaszi/nyári
kollekció elénk színeire és mintáira.
www.levis.com/hu
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Bomba bomber

Az idei szezon egyik ’kötelező’ darabja, egyértelműen
a bomberdzseki, merész színeinek és vadóc megjelenésének köszönhetően. Ezt a sportos kis dzsekit
kombinálhatjuk kedvenc szoknyánkkal vagy egy
klasszikus fehér blúzzal is, itt nincsenek szabályok.
A Retro Jeans új kollekciójából már csak a megfelelő
színt kell kiválasztanunk.
www.retrojeans.com

Elektronikus eszközök

Légies lábbeli

Tavaly februárban a Nike egyedülálló újdonságként mutatta
be a kötött felsőrésszel készülő Flyknit futócipőt. A különleges felsőrész idén tavasszal új talpat kap: a Lunarlon anyag
habkönnyű, miközben rugalmas átgördülést tesz lehetővé.
A Flynknit Lunar 1 így második bőrként simul a lábfejre,
és közben tartja is azt. A tavasz abszolút újdonsága fantasztikus, csajos színekben kapható az Árkád Nike üzletében.
www.nike.com

Új üzleteink

A tavasz, a megújulás jegyében telik az ÁRKÁD
Bevásárlóközpont számára, hiszen az ÁRKÁD2
megnyitásával számos üzlettel bővül bevásárlóközpontunk, így olyan márkák találnak új otthonra nálunk,
mint például a Van Graaf, a Marionnaud, az iStyle,
a New Yorker, a Party Shop, a Libri Könyváruház,
a BioHair, a Deichmann, a Hervis, az Interspar, a Telenor,
a Játéksziget, a Thomas Breitling, a Vodafone vagy a UPC.
www.arkadbudapest.hu

Nyitás
2013. 03. 20.
www.arkadbudapest.hu

A munkálatokkal, bezárásokkal és új üzletnyitásokkal
kapcsolatos információk megosztásának legfőbb hordozói
a bevásárlóközpont információs oszlopai, weblapunk
(www.arkadbudapest.hu), valamint Facebook-oldalunk.
Regisztrálj honlapunkon, hogy hírleveleinket minden
esetben elsőként olvashasd és csatlakozz Facebook
rajongói táborunkhoz, hogy az átépítéseket követő üzletnyitásokról, illetve az újként hozzánk költöző üzletekről,
brandekről is mielőbb értesülhess.
www.arkadbudapest.hu
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Piros ruha övvel 7990 Ft C&A
Magassarkú 13 990 Ft Reno
Kék karkötő 2990 Ft Bijou Brigitte
Kék gyűrű 3490 Ft Bijou Brigitte
Karkötőszett 2690 Ft Claire’s

NAGY
ÁTALAKÍTÁS
Izgalmas kompozíciók

Élénk színek és érdekes formák – a szezonra jellemző árnyalatok
és alakzatok tökéletes harmóniát alkotva jelennek meg. A különleges kreációk
együttese jól kihangsúlyozza a tavaszi szezon játékosságát, melyben
a neon színek és a fényes textúrák egyaránt megférnek egymás mellett.

Miniruha 19 990 Ft Dress Box
Fülbevaló 2490 Ft Bijou Brigitte
Karkötők 4990 Ft, 3990 Ft,
3490 Ft, 2990 Ft Bijou Brigitte

Kék ruha 9995 Ft Reserved
Lakkszandál 13 990 Ft Melrose/Reno
Fejpánt 2290 Ft Claire’s
Karkötő 3990 Ft Bijou Brigitte

Mintás blúz 3990 Ft C&A
Zöld szoknya 3995 Ft Reserved
Dzseki 14 990 Ft Devergo & Friends
Zöld golyós lánc 2690 Ft Claire’s
Laptáska 3990 Ft Reserved

Ballonkabát 11 995 Ft Orsay
Virágos nadrág 4590 Ft C&A
Magassarkú 6990 Ft Deichmann

Türkiz ruha 17 990 Ft Amnesia
Maszk Intimissimi

Dzseki 8495 Ft Mayo Chix
Hálós felső 13 990 Ft Amnesia
Miniszoknya 5990 Ft New Yorker
Magassarkú 9995 Ft Zara
Karkötőszett 2690 Ft/db Claire’s

Kötött felső 13 990 Ft Amnesia
Sárga nadrág 4990 Ft C&A
Magassarkú 13 990 Ft Melrose/Reno
Karkötő 2990 Ft Orsay
Fülbevaló 1890 Ft Claire’s

Garbó 11 900 Ft TaiFun/metropolis
Leggings 6990 Ft Amnesia
Szandál 24 990 Ft Buffalo/Humanic
Arany karkötők 3990 Ft, 4990 Ft,
3490 Ft, 2990 Ft Bijou Brigitte
Fülbevaló 2990 Ft Promod

Piros ruha 9990 Ft Dress Box
Fülbevaló 2290 Ft Promod
Karkötők 3590 Ft, 4990 Ft,
3990 Ft Bijou Brigitte
Piros lakkszandál 7990 Ft Deichmann

accessories
stílusos részletkérdés

Zakó
119 990 Ft

Póló
9900 Ft

Tommy Hilfiger/
VAN GRAAF

Calvin Klein/
VAN GRAAF

Ing
29 990 Ft
Tommy Hilfiger/
VAN GRAAF

Nyakkendő
17 990 Ft
Tommy Hilfiger/
VAN GRAAF

Shades of blue

A friss azúrkékek, intenzív kobaltkékek
és világítóan intenzív búzakékek árnyalatainak tengere az ápolt casual trendeket
teljesen új színekbe meríti. Az olaszos
tintakékek szuper kontrasztot alkotnak
az erőteljes pirosakkal és a vakítóan friss
fehérekkel. A szuperkönnyű pamutszövetekből vagy lezser dzsörzéből szabott nyári
zakók jól mutatnak a markáns flatfrontchinókkal. A Milánó és Róma utcáiról
érkezett zakóból lett az iszonyúan magabiztos és könnyed új urbánus dzseki.
Az öltözék lezserségéről az új, fotónyomatos ingek gondoskodnak. A kettő-az-egybenhatású levehető kapucnis felsők nemcsak
divatosak, de nagyon jól kombinálhatóak
olyan színes nadrágokkal, mint például
egy királykék farmer. A fotónyomatos ingek
olykor egészen provokatív motívumokkal
az idei szezon must-have darabjai, hiszen
nemcsak figyelemfelkeltőek, de egyéni stílusunkat is hatásosan kifejezhetjük velük.

Nadrág
32 990 Ft
Tommy Hilfiger/
VAN GRAAF

Ing
26 990 Ft
Tommy
Hilfiger/
VAN GRAAF

Öv
11 990 Ft

Tommy Hilfiger/
VAN GRAAF

Nadrág
32 990 Ft
Tommy Hilfiger/
VAN GRAAF
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Nadrág
44 990 Ft
Polo Ralph Lauren/
VAN GRAAF

Zokni
5590 Ft
Hugo Boss/
VAN GRAAF

nyitás Az árKád2-ben

VAN GRAAF
A legtrendibb divAtház
www.vAngrAAf.com
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accessories
stílusos részletkérdés

Blúz
9995 Ft

Táska
17 995 Ft

Zara

Top
9595 Ft

Zara

Zara

Feketénfehéren

Élre vasalt
nadrág
9995 Ft
Zara

Coco Chanel fekete ruhája és fehér
gyöngysora forradalmasította a nőt és
a női öltözködést. A fekete és fehér
kombinációja időtlen klasszikus a divatvilágban, így nem csoda, hogy szezonról
szezonra találkozhatunk vele valamilyen
formában. Az idei tavasz is tartogat számunkra egy csipetnyit ebből az elegáns
párosításból, méghozzá különféle mintázatok és geometriai formák alakjában.
Legyen az csíkos, pöttyös, absztrakt vagy
letisztult, a fekete és fehér idén is tarol.
Ez a kombináció mindenkor és mindenhol
jól viselhető, ráadásul a kiegészítőkkel
sem kell sokat variálnunk, hiszen az
ezüst, az arany, a fekete és a fehér is jól
mutat vele! Ha kicsit szeretnénk felpezsdíteni ezt a letisztult együttest, válasszunk
mellé élénk, látványos kiegészítőket,
melyek felpezsdítik megjelenésünket!

Kabát
22 995 Ft
Zara

Mintás top
5995 Ft
Zara

Táska
9995 Ft
Zara

Parfüm
3695 Ft
Zara

Magasarkú
17 995 Ft
Zara
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Miniszoknya
6595 Ft
Zara

Bojtos cipő
15 995 Ft
Zara

Spring ‘13
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accessories
stílusos részletkérdés

Tweedblézer
9990 Ft

Optikai keret
2390 Ft

New Yorker

New Yorker

Kendő
3790 Ft

Táska
5990 Ft

New Yorker

New Yorker

Blézer
8990 Ft

New Yorker

Pink-sikk

Az idei szezonban olyan vezető designerek
választották a pink színt kollekciójuk
vezető árnyalatának, mint Oscar de la
Renta vagy épp Philip Lim, ami nem is
csoda, hiszen ez az erőteljes tónus egyszerre szemet gyönyörködtető és inspiráló. Tény, hogy a pink színű összeállítások mellett nem lehet észrevétlenül
elsétálni, de nem is kell tetőtől talpig
sötét rózsaszínben tündökölnünk, ahhoz,
hogy divatosak legyünk. Egy-egy izgalmas kiegészítő vagy egy pink ruhadarab,
mint például egy karcsúsított zakó, már
önmagában feldobhatja a legegyszerűbb
összeállításokat is. Ez a szín remekül
kombinálható a fekete és fehér klasszikus
párosával, de pasztellárnyalatokkal is
nagyon kifinomult és nőies összhatást kelt,
ugyanakkor tavaszias üdeséget kölcsönöz
megjelenésünknek. Érdemes a legapróbb
részletekre is odafigyelni, így akár körömlakkunkat is igazíthatjuk a pink szetthez!

Féloldalas top
3790 Ft
New Yorker

Öv
990 Ft

New Yorker

Karperecek
1790 Ft

New Yorker

Gyűrű
990 Ft

New Yorker

Szoknya
2990 Ft

New Yorker
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Szűk nadrág
8990 Ft

New Yorker

Óra
3790 Ft

New Yorker

WWW.NEWYORKER.EU

MÁRCIUS 20., SZERDA
BUDAPEST
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Nyaklánc
medállal
41 300 Ft

Ruha
9995 Ft

Thomas Sabo/Juta

Orsay

Bőrdzseki
17 990 Ft
C&A

Laptáska
6490 Ft
Bijou
Brigitte

gucci

Leggings
7650 Ft

Calzedonia

Táska
27 300 Ft

Kontrasztok

Napszemüveg
3595 Ft
Stradivarius

Fülbevaló
2990 Ft
Bijou
Brigitte

Magassarkú
19 995 Ft
Zara

Gyűrű
97 900 Ft
Pandora

Ahogy a szakemberek is tanítják, minden
nő ruhatárában kötelező lógnia néhány
alapdarabnak, melyek egyfajta vázát
alkotják öltözködésünknek. A karcsúsított fazonú ing, a zakó, a ceruzaszoknya,
a szűk farmer, a bőrdzseki és az örök
klasszikus kis koktélruha mind-mind
nélkülözhetetlen alkotóelemei a tökéletes megjelenésnek. Ezeket néhány jól
kiválasztott kiegészítővel és ékszerrel
pedig alkalomhoz illően tudjuk variálni.
Alapdarabokról lévén szó igyekezzünk
olyan színt választani, ami mindenhez
passzol és jól kombinálható. Remek
választásnak bizonyulhat a fekete,
amely időtlen népszerűségnek örvend.
Örök klasszikus, mely mindig helytáll
a divat világában. Különböző harsány
színekkel ötvözve, pedig trendi és modern megjelenést biztosít viselőjének.
Sőt ha jól választunk, minden egyes
darabot imádni fogunk, és akár egy
életre szóló társat találunk bennük.

Fiorelli/
Reálszisztéma
Menedzser
Shop

Magassarkú
13 990 Ft
Reno

Óra
15 990 Ft
S. Oliver/Orex
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accessories
női karperecek

Nőies, 2650 Ft, Claire’s

Elbűvölő 64 500 Ft, Swarovski

Modern, 3595 Ft, Promod

Karon fogva!

Bohém, 1990 Ft, C&A

Kifinomult, 1790 Ft, H&M

Köves, 2990 Ft, Bijou Brigitte
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A hölgyek igen szerencsések, hiszen egy
külön iparág foglalkozik azzal, hogy ruháikat különböző kiegészítőkkel dobhassák
fel és ezzel egy különleges, újragondolt
megjelenést kölcsönözzenek önmaguknak. A ruhatrendekhez hasonlóan a
kiegészítők is évről évre megújulnak,
és elárasztják a kifutókat a fantasztikus
ékszerekkel. A hangsúlyos darabok
stílusuk, mintájuk, avagy fazonjuk alapján lehetnek eltérőek! Ha igazán nagy
jelentőséget akarunk tulajdonítani egy-egy
formatervezett darabnak, akkor azokat
inkább egyszerűbb ruhadarabokkal viseljük,
így biztosan az lesz a legszembetűnőbb
kiegészítője öltözékünknek. Legyen szó
szegecses, strasszos, hímzett, köves,
mintás, festett darabokról, idén a karperecek és a karkötők lesznek a kiegészítők koronázatlan királynői, melyek bármilyen összetételben és fazonban tökéletes
választásnak bizonyulhatnak.

Letisztult, 2990 Ft, Bijou Brigitte

Minimál, 990 Ft, New Yorker

Fiatalos 1995 Ft, Reserved

Romantikus, 3595 Ft, Stradivarius

PASZTELL
SZENVEDÉLY A
CIPŐK VILÁGÁBAN
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ÁRKÁD BEVÁSÁRLÓKÖZPONT, BUDAPEST, ALSÓ SZINT

accessories
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Melltartó
és bugyi
2999 Ft

Konkurencia

Alvómaszk
3990 Ft
Douglas

Melltartó
12 999 Ft,
bugyi
6990 Ft

Kombiné
14 900 Ft

Intimissimi

Triumph

Pizsama
14 999 Ft
Triumph

Melltartó
6995 Ft,
bugyi
2995 Ft
Women’
Secret

la perla

Melltartó
8990,
bugyi
4990 Ft
Skiny

Sejtelmes
vonzerő

Melltartó
4490 Ft,
bugyi
1790 Ft
Tezenis

Melltartó
és bugyi
7999 Ft

Konkurencia

Egy dögös fekete fehérneművel nem
hibázhatunk, hiszen időtálló és szexi,
csak a megfelelő fazon és méret
kiválasztására kell odafigyelnünk.
Fontos szempont továbbá, hogy ruhánkhoz a megfelelő fehérneműt válasszuk,
azaz ha egy pánt nélküli darabot szeretnénk viselni, akkor válasszunk levehető
vagy pánt nélküli melltartót! Soha ne
préseljük bele magunkat olyan szettekbe, amit kicsinek érzünk, még akkor
sem, ha jól kiemeli az idomainkat, mert
káros lehet az egészségünkre. A dolgos
hétköznapok végeztével, illetve az esti
relaxáció során jól jöhet egy kényelmes
pamutpizsama, vagy selyemkombiné,
melyek számtalan fazonban és mintával
kaphatóak. Az igazán szép álmokért
pedig érdemes lehet beszerezni egy
alvómaszkot, melyet többféle színben
és díszítéssel is megvásárolhatunk.

Fűző
11 900 Ft,
bugyi
3900 Ft

Intimissimi

Papucs
3900 Ft

Intimissimi
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accessories
férfibazár

Zakó
29 995 Ft

Póló
5990 Ft

Zara

Saxoo London

Sapka
7990 Ft
Garage
Store

Nyakkendő
3990 Ft

Calvin klein

H&M

Nyaklánc
medállal
108 200 Ft

Szürkület

Mandzsetta
24 000 Ft
Juta

Fényképezőgép
Media
Markt

Nadrág
9990 Ft
Smog/
New Yorker

Cipő
19 990 Ft
Reno
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A trendkövetés az urak esetében igen
szélsőséges, hiszen többségük minden
bizonnyal idén tavasszal nem igazán
tud olyan könnyen azonosulni az aktuális heavy metal, hip-hop avagy
a 80-as évek fényes blézerkollekcióinak stílusával. Noha a világ kifutóit
ezek a trendek uralják, igyekeztünk
eme új hullám egy sokkal fogyaszthatóbb oldalát bemutatni. Ezúttal olyan
alapdarabokat válogattunk össze,
melyeket könnyen lehet más színekkel, mintákkal, stílusokkal kombinálni.
Egy szűkített fazonú, szürke árnyalatú
blézer, egy jól szabott klasszikus
farmernadrág és néhány alapkiegészítő
azonnal remek választásnak bizonyulhat
a mindennapokban. A szürke színvilág
mindennel jól kombinálható, érdemes
szemügyre venni az üzletek polcain!

Thomas Sabo/
Juta

Telefon
48 990 Ft

Nokia Care

Farmer
21 990 Ft
Levi’s

Cipő
21 990 Ft

Polo Ralph Lauren/
Office Shoes

Pillants be a Telenor

vadonatúj üzletébe!
Nyitás: 2013. március 20.
Gyorsszerviz szolgáltatásunkkal,
aktuális ajánlatainkkal
várunk megújult üzletünkben!
Telenor Partner, Budapest
ÁRKÁD2, aluljáró szint
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accessories
férfikarórák

Visszafogott, 111 000 Ft, CK/Juta

Casual, 45 000 Ft, Roxerina/Apacs ékszer

Lezser, 44 690 Ft, Jacques Lemans/Orex

Férfias, 434 000 Ft, Hamilton/Miracolo

Jó időzítés!

Street, 54 990 Ft, Tommy Hilfiger/Miracolo

Sportos, 46 000 Ft, Swatch/Miracolo
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Manapság, amikor minden perc számít és
divat a pontosság, középpontba kerül az óra,
amely jól megválasztva akár örök társunk is
lehet. Kiegészítők terén elég egy márkás cipő,
egy stílusos öv, egy klasszikus táska és egy
designos karóra kiválasztása, máris összhangban van minden. Természetesen egy
főszereplőnek kell lennie öltözetünkben,
így a legújabb trendeket követve ismét az
órákra fókuszáljunk! Kisebb vagy robusztusabb, arany- vagy ezüst-, fém- vagy bőrszíjas –
ezúttal minden szempár az órákra szegeződik.
Így ha nem találtuk még meg kedvenc
darabunkat, vegyük szemügyre a 2013-as
trendeket! Karóra vásárlásakor persze egy
nagyon fontos szempontra figyeljünk: olyan
darabot válasszunk, amely személyiségünkhöz
illő és méltó megjelenést kölcsönöz!

Elegáns, 35 900 Ft, Festina/Árkádóra

Visszafogott, 27 500 Ft, Lorus/Alaszka ékszer

Hétköznapi, 107 900 Ft,

Emporio Armani/Árkádóra
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accessories
lánykabazár

Napszemüveg
2490 Ft
Douglas

Hajráf
1490 Ft

Claire’s

Ruha
8695 Ft
Zara

Top
2995 Ft

laura biagiotti

Zara

Szoknya
3990 Ft
Tezenis

Játékos divat
Fényképezőgép
34 990 Ft

Sony center

Karkötő
2990 Ft

Bijou Birigitte

Táska
2990 Ft

New Yorker

Balerinacipő
4990 Ft
Deichmann
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A divatos öltözködést nem lehet elég
korán elkezdeni, hiszen az anyukákhoz hasonlóan a kislányok is imádnak
hercegnősen felöltözni. A különféle
vidám kiegészítők nagyon jól érvényesülnek a kicsik összeállításaiban
is, és segítségükkel könnyedén játékossá varázsolhatjuk az összképet. A soron
következő szezonban érdemes beszereznünk egy farmerszoknyát, mely azon
kívül, hogy remek alapja lehet a királylány szereléseinek, hiszen – télen harisnyával, pulóverrel, míg nyáron pólóval
is megállja a helyét – idén minden nagy
divatház kollekciójában is visszaköszön.
De egy elegánsabb ruhadarab is jól jön
a szekrény mélyéről, amely iskolai
rendezvények, családi események,
és ünnepek alkalmával lehet jó választás.
A különféle hajráfok, csatok, masnik és
övek pedig abban lehetnek segítségünkre, hogy egyedi stílusunknak megfelelően variáljuk velük az összeállításokat.

Baba
1990 Ft

Sparkle
Girlz/
Játéksziget

Bőrönd
25 990 Ft

Samsonite/
Reálszisztéma
Menedzser
Shop

Tornacipő
11 990 Ft
Reno

ÁRKÁD2

K
T
Á
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T
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Z

!
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N

–1 SZINT, INTERSPAR MELLETT

Megtalálsz mindent,
ami a tökéletes partidhoz szükséges:
 több mint 300 féle léggömb
 licences parti kellékek, kiegészítők hatalmas választékban
 parti kellékek felnőtt szülinapra, lánybúcsúra, esküvőre
 dekorációk készítése akár külső helyszíneken is
 léggömbbe csomagolás

!
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Hata
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accessories
fiúbazár

Ing
2490 Ft
H&M
Sapka
2990 Ft
Budmil

Póló
1990 Ft
Tezenis

Nadrág
8695 Ft
Zara

Öv
3790 Ft
armani

New Yorker

Csak lazán!

Táska
8990 Ft

Pat Calvin/
Humanic

Karóra
13 900 Ft
Swatch/
Miracolo

Cipő
12 990 Ft
Bama/Reno

iPod Nano
70 900 Ft-tól
iStyle
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A férfiakhoz hasonlóan a fiúk is szerencsések, mert egy-egy jól megválasztott
alapdarab az egész szezonban garantálja
számukra a trendi megjelenést.
A farmerek, mintás pólók, ingek, dzsekik,
színes tornacipők és az apró kiegészítők
mind-mind színesíthetik a ruhatárukat.
Az egyes kiegészítők – öv, óra, sapka,
táska – mellett a technikai eszközök –
mp4, playstation, telefon, techdeck – is
egyre nagyobb teret kapnak a gyerekek
életében, melyeket szintén a saját stílusuknak megfelelően választanak ki,
így biztosan minden passzol majd!
A kis kamaszoknak már önálló stílusuk
van, ám fontos megtanítani nekik,
hogy a dögös megjelenés mellett
a kényelem és a praktikusság is fontos
szempont. A játékokat pedig csak akkor
lehet előtérbe helyezni, ha a tanulást
és a különórákat már letudták. Akkor
jöhet a divat és a szórakozás!

Nadrág
3990 Ft
H&M

Gördeszkás
játék
1990 Ft

TechDeck/
Játéksziget

Cipő
9990 Ft

TomTailor/
Reno
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helyszín: árkád2

ÁRKÁD
FASHION
Divat egyéniségre szabva
Az új évszak nemcsak a természet megújulását hozta magával,
hanem Bevásárlóközpontunkét is, hiszen az ÁRKÁD2 nyitásával számos új üzlet
kollekciói is elérhetővé váltak. Fedezze fel nálunk a 2013-as trendek
legmeghatározóbb darabjait, és frissítse fel ruhatárát a tavasz must-have kreációval.

Lilla: Blúz 9890 Ft Nikita | Nadrág 4990 Ft C&A | Sál 2995 Ft Reserved | Karkötők 2090 Ft és 3490 Ft Nikita
Magassarkú 19 990 Ft Buffalo Girl/Humanic | Táska 28 690 Ft Monarchy
Zoli: Kabát 20 995 Ft Reserved | Póló 4990 Ft Saxoo London | Nadrág 9990 Ft C&A | Cipő 6990 Ft Deichmann

Lilla: Dzseki 18 585 Ft LTB Jeans | Blúz 11 990 Ft Tom Tailor | Farmernadrág 4590 Ft C&A
Magassarkú 4495 Ft Deichmann | Táska 8990 Ft Virginia
Kristóf: Csíkos póló 1990 Ft C&A | Kapucnis felső 4335 Ft LTB Jeans | Farmer övvel 7590 Ft C&A | Cipő 7990 Ft Deichmann

Zoli: Dzseki 13 995 Ft Reserved | Csíkos ing 9790 Ft Tom Tailor | Farmernadrág 21 990 Ft Mustang | Vászoncipő 13 900 Ft Nike/Deichmann
Liza: Pink széldzseki 7590 Ft C&A | Póló 1990 Ft C&A | Nadrág 3590 Ft C&A | Cipő 27 990 Ft Supra/Garage Store
helyszín: árkád1

Zoli: Dzseki 18 585 Ft LTB Jeans | Póló 3490 Ft Budmil | Válltáska 13 900 Ft Kibabaya Store | Nadrág 21 990 Ft Mustang | Cipő 13 990 Ft Reno
Kristóf: Kötött kardigán 3750 Ft LTB Jeans | Farmernadrág 5590 Ft C&A | Cipő 19 990 Ft DC/Garage Store
helyszín: C&A

Lilla: Kardigán 9285 Ft LTB Jeans| Póló 4990 Ft Amnesia | Nadrág 4990 Ft C&A | Cipő 11 990 Ft Reno | Óra 116 000 Ft Swarovski
Gyűrű 6000 Ft Apacs Ezüst | Táska 8990 Ft Virginia
Liza: Farmerdzseki 8990 Ft LTB Jeans | Mintás póló 1990 Ft C&A | Virágos nadrág 2790 Ft C&A | Cipő 5490 Ft Deichmann

Zoli: Fekete öltöny 39 990 Ft Saxoo London | Ing 9995 Ft Zara | Karóra 242 000 Ft Swarovski
helyszín: change valutaváltó

Lilla: Szaténruha 24 990 Ft Virgnia | Gyűrű 44 600 Ft Swarovski | Szatén zakó 19 990 Ft Virginia | Nyaklánc 6590 Ft Zara
helyszín: árkád1

Lilla: Póló 3950 Ft Reserved | Nadrág 4990 Ft C&A | Karkötő 37 900 Ft Swarovski | Táska 12 990 Ft Björn Borg/Kibabaya Store
Gyűrű 6000 Ft Apacs Ezüst | Magassarkú 7900 Ft Deichmann
Liza: Dzseki 4995 Ft LTB Jeans | Miniszoknya 5790 Ft LTB Jeans | Táska 7900 Ft Kibabaya Store | Balerinacipő 8990 Ft Fraiche/Humanic
helyszín: caracteré

Liza: Tigrismintás póló 3695 Ft Zara | Mellény 6395 Ft Zara | Nadrág 7695 Ft Zara | Bokacsizma 9900 Ft Zara | Táska 6900 Ft Kibabaya Store
Kristóf: Ing 5995 Ft Zara | Nadrág övvel 6995 Ft Zara | Cipő 6995 Ft Zara
helyszín: noé bárkája

Lilla: Pink blézer 8995 Ft Reserved | Csíkos póló 4990 Ft Budmil | Nadrág 5590 Ft C&A | Laptáska 5990 Ft C&A
Magassarkú 8990 Ft Never2Hot/Humanic | Karkötő 18 400 Ft Swarovski
helyszín: DRESS BOX

mindkét modell:

7.990

Ft

minden modell:

5.990

Ft

Zoli: Dzseki 14 990 Ft C&A | Csíkos póló 5990 Ft Saxoo London | Nadrág 9990 Ft LTB Jeans | Táska 10 990 Ft Monarchy
Lilla: Zöld dzseki 12 995 Ft Reserved | Felső 4590 Ft C&A | Csipketop 4335 Ft LTB Jeans | Kantáros farmer 13 990 Ft Amnesia
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TAVASZI BEAUTY
TRENDEK

Szépüljünk gyorsan és látványosan!

chanel

A 2013-as trendek megalkotói semmit sem bíztak a véletlenre, hiszen ismét
különleges szépségápolási termékekkel leptek meg bennünket. Legyen szó sminkújdonságokról, arcápolási termékekről, illatos parfümcsodákról, avagy egészséges
natúrkozmetikumokról – ezúttal is a legjobbakat gyűjtöttük össze!

beauty
sminktrendek

Egyéniségre
szabva

Színek, trükkös megoldások, fantázia –
ez a három kifejezés jellemzi leginkább
a 2013-as tavaszi sminkdivatot.
Az idei trend megalkotását úgy képzeljük el, hogy összeült néhány profi
trendőr, és eldöntötték: idén végre
mindenki megtalálja a saját személyiségét a sminkelésben. Ez sikerült
is, hiszen a színek és megoldások
elképesztő kavalkádja vár ránk tavasszal. A partik nagy szerelmeseinek
újra itt vannak a metál festékek,
amelyeket egy leheletnyi csillogással
is felturbózhatunk, ráadásként
pedig erősen festett szempillákat
alkotunk hozzá.

A matt ajkakkal már egy ideje barátkozunk, most viszont eljött az ideje,
hogy használjuk is. A szájfényt egy
kicsit pihentessük, mert a matt csók
hódít ezen a tavaszon! A piros
és a pink is legalább annyira divatos,
és ezt egy kis szájkontúrral emeljük
ki még jobban! Ha már a pinknél
tartunk: ezt a feltűnő színt ezúttal
a szemünkön is viselhetjük. Először
kissé bizarrnak tűnik, de ha jobban
belegondolunk, miért ne dobnánk fel
egy kicsit más trükkel a sminkünket?
Aki merész nőnek ismeri magát, akár
több színt is felvihet a szájára, ezúttal
tényleg minden a fantáziánkra van bízva.

A két véglet
Elképesztő divatnak örvend
a no smink! trend. Persze csak úgy
tűnik, mintha nem lenne, pedig kell
hozzá szépen fedő alapozó, púder,
korrektor és egy pici – barack vagy
rózsaszín – arcpirosító is. Így úgy
fog tűnni, mintha nem használtunk
volna semmi sminket, mégis
a legjobb formánkat hozzuk.
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dior

Pinkben az erő!

1

masnis bűvölet A Dior
2013-as tavaszi sminkkollekciója a divatház ikonikus
jegyeinek egyedülállóan
friss egyvelege. Megjelenik
Christian Dior kedvence,
a masni, amely nőies kifejezése a csokornyakkendőnek,
és a kihagyhatatlan Dior
tyúklábminta borítja
a szemhéjszínezőket, így válnak ezek a szépségkiegészítők
a szezon must-have darabjaivá.

1. Szempillaspirál Iconic Overcurl/Marionnaud
2. Szemhéjpúder Absolute Eyes/Douglas
3. Körömlakk Absolute Nails/Douglas
4. Rúzs Pure Color Estée Lauder/Douglas
5. Szájceruza Le crayon lévres Chanel/Douglas
6. Rúzs Sheer Candy Yves Saint Laurent/Marionnaud
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7. Pirosító Blush in Love Lancome/Marionnaud
8. Alapozó Teint Visionnarie Lancome/Marionnaud
9. Szájceruza Chubby stick Clinique/Douglas
10. Terracotta pirosító Flormar
11. Szájfény Chanel/Douglas
12. Szájfény Gel Tint essence/rossmann
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beauty
arcápolás felső fokon

Tagadjunk le
a korunkból

Ha szeretünk sütkérezni környezetünk
dicséreteiben, mihamarabb rá kell
szánnunk az időt, hogy ismét formába
hozzuk magunkat, pontosabban az
arcbőrünket! A tavaszi újjászületést
először is kezdjük egy alapos kozmetikai tisztító kezeléssel. A szokásos
bőrápolást ezúttal gondoljuk újra,
hiszen nem szabad megfeledkezni
arról, hogy minden évszakváltás
megviseli az arcbőrt.

Szerencsénkre a szépségszalonok egyre
több csodakezeléssel csábítanak, de jó
lenne tudni, hogy melyikre érdemes
befizetni. Ha azonnal meg akarunk
szabadulni a ráncainktól, a mesolift
kezelés a legjobb, hiszen már egy alkalom elegendő arra, hogy eltűnjenek
a szárazsági foltok és akár a mélyebb
barázdák is. A kezelés során egy
Meso-System elnevezésű pisztoly
segítségével juttatják be a fiatalító
hatóanyagokat a bőrbe, de kizárólag
olyan anyagokat, amelyeket egyébként
is tartalmaz a bőrünk: például hyaluronsavat, A-, B-, C-vitamint.
A kaviáros kezelés is frenetikus
hatást vált ki még a legérzékenyebb
bőrűeknél is. A kaviárkivonat igazi
bőrdoppingként hat, és segíti a sejtek
anyagcseréjét. Egyre többen esküsznek
a dermaroller kezelésre, ami az esztétikai bőrgyógyászatban alkalmazott
legújabb bőrfiatalító eljárásnak számít.
Apró tűszúrások révén olyan biológiai
aktivátorok kezdenek termelődni,
melyek beindítják a bőr önregeneráló
mechanizmusát. Milyen eredménnyel
jár? Fiatalabb, hibátlan, feszesebb,
tónusosabb arc, és máris topon érezzük
magunkat a tavaszi pezsgésben!
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dior

Csodakezelések

ránctalan szépség
Az Estée Lauder kifejlesztette eddigi legkorszerűbb
öregedés-visszafordító
hidratálóit, az ÚJ Advanced
Time Zone Age Reversing Line/Wrinkle kollekciót. A forradalmian új
összetevőinek hatására
mindössze 3 nap alatt
182%-kal növeli a bőr
természetes Hyaluronsavtermelését.
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1. Szérum Capture Total Dior/Marionnaud
2. Arckrém Anti-Age Global/Yves Rocher
3. Testápoló Sisleya Sisley/Marionnaud
4. BB krém Sheer Tained/Flormar
5. Testápoló krém Decléor/Marionnaud
6. Arckrém Bio Performance Shiseido/Douglas
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7. Arckrém Neovadiol Vichy/ÁRKÁD Gyógyszertár
8. Arckrém és szérum Repairwear Clinique/Douglas
9. Arckrém White Cellular La Prairie/Douglas
10. Arckrém Shea Ultra Rich/L’occitane
11. Arckrém Ultimate The Cream Kanebo Sensai/Douglas
12. Senis Fermes Serum Méthode Jeanne Piaubert/Douglas
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beauty
parfümök világa

Illatok, melyek
öltöztetnek
A parfüm az, amiből soha nem
elég! Főleg, ha végre napsütésben,
lengébb ruhákban illatozhatunk.
Tavasszal mindig kísértésbe esünk,
ha meglátunk az üzletekben egy-egy
újabb parfümüvegcsét. Különösen,
ha beleszagolunk, és megcsap az a
finom virágillatözön, amit már hosszú
hónapok óta nem éreztünk.

Megszámlálhatatlan illat közül
válogathatunk, és már az extrém
kompozíciókból sincs hiány. A jól
megszokott virág- és gyümölcsillatok
mellett „ehető” illatok is megjelentek,
amelyeket finom ételekről, italokról
mintáztak. A szakemberek különböző
illatkomponensekből keverik ki az
illatot, ami leginkább emlékeztet
a vágyott ételre. Így tehát a csokoládé, a lekvár és a rum mellett már
a mozis élményeinket felelevenítő
pattogatott kukorica és karamellillatú parfüm is beszerezhető.

Virágba borulva
A friss, gyümölcsös parfümök mellett
a púderes illatok is nagy kedvencek
lettek az utóbbi időben. Az sem
baj, ha a klasszikus tavaszi illatokra
szavazunk, amelyekből már egy csepp
is elég ahhoz, hogy könnyedebben
induljon a napunk. A természetes,
könnyű, levegős aromák harmonizálnak az élővilág ébredésével. Sárgabarack, jázmin, gyöngyvirág, szantál,
vanília, pézsma, frézia, almavirágszirom, tubarózsa, mandarin, rózsa,
cseresznyevirág: mindegy, melyik
illatkeveréket választjuk, a lényeg, hogy
azonnal eggyé váljunk a nyakunkon
legördülő parfümcseppekkel.
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burberry

Kulináris illatok

1

érzéki mindennapok
A Valentina Acqua Floreale
olyan, mint egy kellemes séta
a természet lágy ölén, vagy
mintha egy nyári kert érzéki és
izgató illatába merülnénk el;
egy egyedülálló, elegáns virágos
illat. A Valentino Ház legújabb,
virágos illatát olyan romantikus
lelkületű hölgyek számára álmodták meg, akik gyermeki naivitással, mégis tudatos, kifinomult
nőként élik mindennapjaikat.

1. Body Tender Burberry/Douglas
2. See by Chloé/Marionnaud
3. L’Eau for her narciso Rodriguez/Douglas
4. Bright Crystal Versace/Douglas
5. Pure DKNY/Marionnaud
6. Cherry Blossom/L’occitane
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7. Delicate Rose Trussardi/Douglas
8. NINA L’EAU Nina Ricci/Marionnaud
9. Amour Iyou/Douglas
10. ME Lanvin/Douglas
11. Pink Bouquet Moschino/Douglas
12. Eau de Lacoste Pour Femme
Lacoste/Marionnaud
11
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beauty
test és lélek

Különleges
készítmények

Mindössze néhány aprócska szépségtrükk kell ahhoz, hogy még jobban
érezzük magunkat a bőrünkben
tavasszal. A hosszabb nappalok arra
sarkallnak, hogy még többet legyünk
a barátokkal, megszerezzük az álommunkát, vagy csak többet szórakozzunk. Ehhez viszont elengedhetetlen
megteremteni a test és a lélek egyensúlyát, amit legkönnyebben tavasszal
érhetünk el. Már egy pár napos méregtelenítés is felébreszti a testet, mert
a télen felgyülemlett mérgek eltávoznak
a szervezetünkből. Megfelelő odafigyeléssel akár egy léböjtkúra is szóba
jöhet! Ezzel felkészülhetünk a napsütéses hónapokra, ráadásul a kúrát
követően a bevitt vitaminok is jobban
felszívódnak majd. Nagyon fontos,
hogy elegendő béta-karotint, szelént,
folsavat, B2-, E- és C-vitamint juttassunk a szervezetünknek.

Illatos merülés
Persze nem elég csak a belső motorunkat
felturbóznunk, ugyanennyire fontos,
hogy a bőrünk is visszanyerje ragyogását.
Hetente egyszer nem árt az egész testünket átdörzsölni egy erősebb testradírral.
Arra figyeljünk, hogy ne ugyanazt
használjuk az arcunkra, mivel arra a területre csak egy jóval finomabb szemcséjű
radírt szabad használni! A radírozás után
üljünk be egy teli kád fürdővízbe, amibe
tehetünk különböző illóolajokat: például
este a levendula és a citromfű hamar
álomba ringat, enyhe megfázásnál pedig
a menta kitisztítja a légutakat. Fürdőzés
során a természetes alapanyagokból
készült szappanok szintén felüdítik
testünket, lelkünket egyaránt. A forró
fürdő után szinte kötelező a testápoló
készítmények használata, ami által
elkerülhetjük bőrünk kiszáradását.
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csodatévő kapszulák
A Rival de Loop Revital Q10
termékcsaládot kifejezetten
az érett bőr számára fejlesztették ki, így elsődleges feladata a ránctalanítás, a bőr
feszesebbé, rugalmasabbá
tétele. A Rival de Loop Q10
revitalizáló kapszula intenzív
ápolást biztosít a ráncok ellen, napi fogyasztásával a bőr
rugalmassága nő, érezhetően
simábbá és ápoltabbá válik.
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1. Nyírfanedv Nordic Koivu/Harmónia Reformház
2. Szappan Fig Sand Leaves/Lush
3. Kézkrém olivaolajjal Balea/dm
4. Testápoló krém Dr. Organic/rossmann
5. Italpor Cotifibra/Harmónia Reformház
6. Testkrém J.S. Douglas Söhne/Douglas
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7. Testradír Body Scrub/L’occitane
8. Kézkrém Oliveoil/Flormar
9. Szappan Bonne Mére/L’occitane
10. Tusfürdő Rival de loop/Rossmann
11. Krém Bioderma/ÁRKÁD Gyógyszertár
12. Tusfürdő Verbena/L’occitane
13. Fürdőgolyók Honey Bee/Lush
12
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SMARAGDZÖLD
KÜLÖNLEGESSÉGEK
Tányéron a tavaszi zöldek

Különösen hangzik, de étkeinket is igazíthatjuk a trendi ruhatár színeihez,
melyeknek idei vezérévé a smaragdzöldet tették. Gasztronómiai
rovatunk most a metélőhagyma és a zöldspárga fenséges, ám könnyen
elkészíthető változatait mutatja be.

á’ la carte
spárgás finomságok

Snidlinges házi krémsajt
Hozzávalók: 1 pohár tejföl, 1 csokor snidling (azaz metélőhagyma) őrölt fehér bors, só, szűrő gézlapok, edényke
Elkészítés: A házi krémsajt készítése igen egyszerű. Közepes méretű szűrőt béleljünk ki gézlapokkal és tegyük

az egészet egy kis edénybe. Egy doboz tejfölt csusszantsunk bele. Csomagoljuk rá a gézt, és tegyük be a hűtőbe.
Minél sűrűbb krémsajtot szeretnénk, annál tovább hagyjuk pihenni. Ha a lágyat kedveljük, már egy nap után
kivehetjük, de akár három napot is várhatunk vele. Érdemes mindig frisset készíteni belőle. Az eljárás lényege,
hogy a tejfölből az edénykébe szép lassan kicsepeg a savó, így lesz krémes. Ezt ízlés szerint fűszerezhetjük. Fenséges, ha az apróra vágott metélőhagymával, őrölt fehér borssal, csipet sóval elkevert sajtot friss kenyérre kenjük.
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Tavaszi
spárgaleves
Hozzávalók: 5 dkg vaj, 50 dkg
zöldspárga, 1 kisebb vöröshagyma, só, bors
Elkészítés: A zöldspárgafejeket
levágjuk, félretesszük. A végeket
szintén levágjuk, és puhára főzzük
annyi sós-cukros vízben, amennyi
épp ellepi – ebből lesz az alaplé.
Leszűrjük, beledobjuk a fejeket,
egy-két perc alatt puhára főzzük
őket, majd kivesszük, félretesszük
levesbetétnek. A spárgahajtások közepét egy apróra vágott
hagymával együtt vajon megpároljuk, majd sózzuk, borsozzuk.
Ha jól megpuhult, felönthetjük
az alaplével, esetleg még kis vízzel,
majd puhára főzzük. Pürésítsük
botmixerrel, és öntsük át egy
szűrőn, hogy kellemesebb állaga
legyen. A félretett spárgafejekkel
díszítve tálaljuk.

Metélőhagymás
zöldspárga
frittata
Hozzávalók: egy kanálka vaj,
2-3 szál zöldspárga, kis csokor
metélőhagyma, 5 dkg mozzarella,
4 tojás, só, frissen őrölt bors, cukor
Elkészítés: A megtisztított, szeletelt zöldspárgát öt perc alatt, lobogó,
enyhén cukros-sós vízben előfőzzük.
A szintén szeldelt metélőhagymával
együtt egy kis vajon tegyük serpenyőbe. Mikor megfelelően összeesik,
csak egy percig kevergessük vele
a mozzarellát. A tojásokat verjük fel
villával, sózzuk, borsozzuk, tegyünk
hozzá két evőkanál vizet, majd öntsük
a serpenyőbe. Két-három percig
süssük kevergetve, mint a rántottát, majd tűzálló tálra költöztetve öt
percre tegyük grill fokozatra kapcsolt,
előmelegített sütőbe. Zöld vagy fekete
borssal díszíthetjük. Elkészíthetjük
a fokhagymaízű snidlingnek nevezett
medvehagymából is.
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culture
2013. tavaszi programok

Rihanna
Universal

Tavaly novemberben
jelent meg Rihanna
új stúdióalbuma,
az Unapologetic.
Diamonds című slágere
27 ország iTunes listáján
került az első helyre,
és ez a szám lett karrierjének leggyorsabban
a csúcsra érő dala.
Kapható:

Yamato – The
Beat On Road

2013. 04. 12–14.
Budapest Kongresszusi Központ
A Yamato ütőegyüttes az idei évben
ünnepli fennállásának huszadik évfordulóját. A csapat a jubileum
alkalmából új előadás-sorozattal járja
be a világot. A produkció különlegessége, hogy az együttes arra invitálja
a közönséget, hogy szó szerint lépjen
a zenekar tagjainak nyomdokába.

ÁRKÁD/Media Markt

Eros Ramazotti-koncert

2013. 05. 08., Papp László Budapest Sportaréna
A „NOI World Tour 2013” márciusban indul útjára, melynek
keretén belül Eros Ramazzotti Budapestre látogat, és
2013. május 8-án az Aréna színpadán koncertezik.
A turnén az új „NOI” című albumot mutatja be az énekes,
mely világszerte 2012 novemberében jelent meg a
Universal Music gondozásában.
Jegyek kaphatók: Árkád/Libri

Yann Martel:
Pi élete
Európa Könyvkiadó

Pi Patel élete semmilyen
tekintetben nem nevezhető
hétköznapinak, hiszen
nevét egy francia uszodáról
kapta, családjának pedig állatkertje van Pondicherryben.
Tizennégy évesen hűtlen
lesz gyökereihez,
hogy egyszerre próbáljon
keresztény, mohamedán és hindu lenni.
Itt kezdődik a történet, mely során 227 napot tölt
egy mentőcsónakban a Csendes-óceánon – kettesben
egy Richard Parker nevű bengáli tigrissel.
Kapható: ÁRKÁD/Libri

Fforde, Katie:
Recept a szerelemhez
Ulpius-ház
Amikor Zoe Harpert beválogatják egy televíziós főzőversenybe, izgatottan várja,
hogy bemutathassa a tudományát. Ha nyer, ismertséget
és pénzt szerez, amivel valóra
válthatja az álmát: saját
kis delikateszboltot nyithat.
Ám alighogy kezdetét veszi
a verseny, Zoe rádöbben, hogy
nehezebb dolga lesz, mint hitte.
Kapható: ÁRKÁD/Libri
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Depeche Mode

2013. 05. 21.
Papp László Budapest Sportaréna
A Dave Gahan, Martin Gore és Andy Fletcher alkotta
trió mögött három évtizedes zenetörténelem áll,
de így sem állnak meg: 2013-ban ismét turnéra indulnak,
és a rajongók szerencséjére Budapestet is útba ejtik.
A banda a tavalyi év nagy részét egy új album felvételével
töltötte, a végeredmény, a Delta Machine, március
26-án kerül a boltokba.
Kapható: ÁRKÁD/Libri

Lis Gregory:
Dívák ruhatára

Csokoládémúzeum

Aréna 2000 Kiadó

Váltsd valóra a magad kis hollywoodi álmát,
varrd meg a sztárok ruháit és ragyogj,
akár egy igazi díva. Elő a varrógéppel
és fogj hozzá egy sztár-estélyi elkészítéséhez, alkoss olyan báli öltözetet vagy
igéző koktélruhát, amelytől mindenkinek
tátva marad a szája.
Kapható: ÁRKÁD/Libri

1162 Budapest, Bekecs u. 22.
Tényleg csokoládéból van a kastély?
Tényleg minden csokoládéból készült?
Ilyen, és ehhez hasonló kérdések
fogalmazódnak meg Willy Wonka
(Charlie és a csokigyár) rajongóiban,
akik biztos szívesen törnének egy
darabot a „Csokoládé Palota”
kerítéséből. A Csokoládémúzeum
épülete ugyan hagyományos anyagokból épült és a kerítés is kovácsolt
vas, senkit sem ér csalódás, hiszen
rengeteg csokoládét kóstolhat, aki
ellátogat a Csokoládémúzeumba.

Croodék
InterCom

Croodék igazi modern család. Abban az ősi, elfeledett korban élnek, amikor
a természet még kísérletező szakaszában van: fura lények és növények
veszik körül vagy próbálják megenni őket, ám ők nem hagyják magukat.
Sokáig nem dugják ki az orrukat a barlangjukból, de egy szerencsétlen
baleset következtében kénytelenek előjönni, és attól kezdve számukra
csupa kaland, meglepetés és váratlanul felbukkanó húsevő lény az élet.
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horoscope
2013. tavasz

kos

bika

ikrek

március 21. – április 20.

április 21. – május 20.

május 21. – június 21.

Kos nő A 2013-as éve olyan lesz, mint

Bika nő 2012 kissé talán csendesebben

Ikrek nő A tavasz elsősorban a magán-

egy nagy hullámvasút: hol fent, hol lent.
Az év első negyede nagyon jól alakul
a Kosoknak, olyan energiák élednek
fel, melyek segítségével bármibe fog,
azzal sikert ér el. Tipp: A színek ereje
a Kos nőkre fokozottan hat! Viseljen
élénk, vidám színű ruhadarabokat, és
meglátja, felszabadultabb lesz!
Kos férfi Nemcsak a munkában,
hanem a magánéletében is jelentős
változásokat hoz a tavasz. Vigyázzon,
mert nem minden az, aminek látszik.
A szerelem várhatóan nyáron köszönt
be az életébe, méghozzá egy közös
hobbi révén. Tipp: A kalap nagy
sláger lesz idén, és mivel a Kos
férfiak tudják is viselni ezeket a különleges kiegészítőket, mindenképp
szerezzen be egyet!

rák

telt, mint tervezte, ezért ki nem mondott újévi fogadalom gyanánt most
a kalandokat és a kihívásokat keresi.
A jó hír, hogy ezek sorra jönnek már
az első néhány hónapban is.
Tipp: Bolondítsa meg a hétköznapi
megjelenését apró trükkökkel: fonja
be a haját, vagy viseljen helyes hajpántokat, melyek feldobják a frizuráját!
Bika férfi Szakmai téren felfelé ível
a csillaga egészen a tavaszi hónapok
végéig, nyárra azonban kifárad.
Így a meleg hónapokat elsősorban
feltöltődéssel fogja tölteni, ami
megerősíti az év további részére.
Tipp: Egy motorosdzseki vagy egy
aviátor napszemüveg lehet a tavaszi
szezonban az a kulcsdarab, amellyel
igazán önmaga lehet!

oroszlán

életről szól majd, sokkal nagyobb hangsúlyt helyez a párkapcsolatára és
a családra, mint a munkára. Elbizonytalanodik, hogy valóban mindene megvan-e,
amire vágyott, ezért április környékén
kisebb érzelmi hullámvölgybe kerül.
Szerencsére hamar túllép kétségein.
Tipp: A tavasz legnagyobb slágere
a virágmintás ruha. Érdemes már most
nyitott szemmel járnia, hogy megtalálja
a legmegfelelőbbet!
Ikrek férfi Az idei év nagy meglepetéseket tartogat az Ikrek férfi számára,
hiszen egy komoly elhatározásának ad
hangot. Mindeközben a szakmai életében
is változás következik be, hiszen egy olyan
ajánlatot kaphat, amilyenre mindig is
vágyott. Tipp: A fehér szín lesz az idei szezon
egyik vezető árnyalata, válassza ezt!

szűz

június 22. – július 22.

július 23. – augusztus 22.

augusztus 23. – szeptember 22.

Rák nő A 2013-as jelszava: Új év, új
lendület! Ha tavaly inkább csak sodródott az árral, most kezébe veheti
a sorsa irányítását, és optimistán
tekinthet a jövőbe. Tipp: Ne csak
frizurájára és sminkjére koncentráljon,
hanem kezei és körmei ápoltságára is!
Idén tavasszal a színes körmök meghatározó részei a megjelenésnek.
Rák férfi Egy váratlan fordulat olyan
lehetőségeket kínál, amilyenekre már
régóta vágyott. A boldogság pedig,
amit emiatt érez, még egy új szerelmet
is bevonzhat az életébe az utolsó
tavaszi hónapokban. Tipp: Egy olyan
romantikus alkathoz, mint a Rák férfi,
remekül illenek az elegáns ruhadarabok,
így mindenképp javasolt beszerezni
egy zakót, mely jól kombinálható
minden darabbal.

Oroszlán nő Büszke Oroszlánként

Szűz nő A párkapcsolat kap kiemelkedő
szerepet az életében, ezért egészen új
színben látja majd magát. Az sem kizárt,
hogy meghoz egy fájó, mégis okos döntést,
ami hosszú távon megkönnyebbülést
hoz. Tipp: A virágminta nemcsak nagyon
divatos, hanem a kedvét is feldobja,
válasszon ilyen darabokat tavasszal!
Szűz férfi Egy nehéz döntés meghozását követően újrakezdhet lelkileg építkezni, amihez ráadásul már a tavasz végén
megérkezik a tökéletes társ. Vigyázzon,
ne kapkodja el a dolgokat! Ez idő alatt egy
véletlennek köszönhetően rájön, hogy a hobbija akár a munkája is lehetne, amit igyekszik is megalapozni az év további részében.
Tipp: Szűz férfi lévén szeret sportosan
öltözködni. Szerencsére a tavaszi szezonra
a sportmárkák is számos új modellel
rukkoltak elő, így lesz miből válogatni.
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2013-ban álmai megvalósítására
fog törekedni. Szakmai életét illetően
úgy érzi, hogy sokkal többet érdemel.
Ha a főnöke elé áll, és elmondja terveit,
merész lépését siker koronázza.
Tipp: Aranykiegészítőkkel koronázza
meg királynői megjelenését, garantáltan
a figyelem középpontjába kerül.
Oroszlán férfi Tavasszal előléptetik,
nyárra pedig az anyagi helyzete
is fellendül, így már csak egy társ
hiányzik, akivel megoszthatja sikereit.
Egy régi ismerős is felbukkan
az életében, aki segít megteremteni
az alapokat, feltéve, hogy hagyja.
Tipp: Bár szeret kitűnni a tömegből,
a tavaszi szezonban ne ez legyen
a legfőbb célja az öltözködéssel!

mérleg

skorpió

nyilas

szeptember 23. – október 22.

október 23. – november 21.

november 22. – december 21.

Mérleg nő Mérleg nőként különösen
fontos az elköteleződés, de 2013 tavaszán végre azt érezheti, teljes ember
lett, hiszen Önre talál a szerelem.
Munkahelyén változás várható, de ez
nem veszélyezteti anyagi biztonságát.
Tipp: Egy elegáns blézer mindig magabiztossá tesz, mégsem túl hivalkodó!
Mérleg férfi Nyugodt hétköznapjai
megszokott csordogálását váratlan hír
szakíthatja meg. Nem kizárt, hogy olyan
kérdésre kap választ, mely régóta foglalkoztatta. Végre fellélegezhet, hiszen
kedvezően alakulnak majd a dolgok.
Idén tavasszal érdemes lesz nyitott
szemmel járnia, hiszen a nagy Ő-t is
megtalálhatja.
Tipp: Lezser elegancia jellemző
a Mérleg férfiakra, így elegendő csak
a kiegészítőkre odafigyelni!

Skorpió nő A Skorpió hölgyeknek 2013

Nyilas nő Mintha csak Cupido nyila

bak

több fordulópontot is hozhat. A jobb és
rosszabb periódusok gyors egymásutánban
követik egymást, de ez nem szegi kedvét,
olyan lendületesen fog neki mindennek,
hogy májustól főnökei kitüntető figyelmét is élvezheti, ami ráadásul anyagi
fellendüléssel jár majd. Tipp: Egy vagány
bőrdzsekivel nemcsak a hétköznapokat
dobhatja fel, hanem az esti partikat is!
Skorpió férfi A Skorpiókra jellemző
szenvedéllyel éli mindennapjait, ám vigyázzon, mert ha két végéről égeti a gyertyát,
az a magánéletét és az egészségét is
kikezdheti. Május végére rendeződik
a helyzete, és a harmónia megteremtésével
kellemes meglepetésekre számíthat.
Tipp: Egy sötét tónusú ing és egy lezser
farmer éppen elég ahhoz, hogy a legjobb
formájában tündököljön!

vízöntő

találta volna el, az év első fele a szerelmi
életről fog szólni. Érzelmi viharoktól
nem lesz mentes ez az időszak,
de a szenvedélyes Nyilas hölgyeknek
ez meg sem kottyan. Csak június-július
környékén csitulnak el a kedélyek, ekkor
pedig a munka kerül előtérbe.
Tipp: Csodás kisugárzását egy szexi
fehérneművel fokozhatja még jobban!
Nyilas férfi A tavaszi hónapokban
teljes erőbedobással igyekszik bizonyítani, és főnökei számára is kiderül,
hogy igazi csapatjátékos, így nyárra a
pénzügyei is stabilizálódnak. Fontos,
hogy a munka mellett jusson ideje
a családra is! Tipp: Egy márkás napszemüveg nemcsak a napsütés ellen
véd, hanem titokzatos külsőt is
kölcsönöz viselőjének!

halak

december 22. – január 20.

január 21. – február 19.

február 20. – március 20.

Bak nő 2013-ban a csillagok állása

Vízöntő nő 2012 nem éppen úgy alakult,

Halak nő A tavasz vegyes hangulatúnak

kedvezni fog a Bakoknak. A megoldandó feladatok munkahelyén gyakran
próbára teszik a tűrőképességét,
de tavasz végére meghozzák a várt
sikert. Előléptetésre, sőt, egy egészen
új munkakörre is számíthat.
Tipp: Egy csinos balerina jelenthet
megoldást, ami a munkahelyi öltözetet
illeti, hiszen kényelmes és nagyon sikkes.
Bak férfi 2013 tavaszán anyagi gondokkal
nem kell számolnia, biztos a munkahelyi
pozíciója. Szerencsére párkapcsolatában
sem várható különösebb feszültség, ha
pedig még szingli, pontosan a munka
kapcsán fog találkozni a nagy Ő-vel.
Tartsa nyitva a szemét! Tipp: A feltűnő
színek nem igazán a Bak férfiak kedvencei,
válasszon a sötétkék és a szürke árnyalataiból, melyek szintén nagyon divatosak.

ahogyan tervezte, így ideje, hogy tiszta
lappal indítson. Az idei év első hónapjai
nem ígérkeznek sétagaloppnak a munka
terén, de tavaszra rendeződik a helyzet,
és még a szerelem is beköszön az életébe.
Tipp: A visszafogott elegancia jegyében
válasszon egy diszkrét fülbevalót, nyaklánc
szettet, mely minden alkalomhoz illik.
Vízöntő férfi Az év végi nehézségeket
követően a tavasz számos lehetőséget
tartogat a Vízöntő férfiak számára.
Olyan lehetőség hullik az ölébe, ami
gyökerestül felforgatja mind a szakmai,
mind a magánéletét. Jól teszi azonban,
ha mégis elfogadja azt a bizonyos
ajánlatot, mert elhozhatja a rég várt
kiugrási lehetőséget. Tipp: Egy trendi
határidőnapló most jól jöhet, hiszen
fontos események várnak a Vízöntőkre.

ígérkezik. Teljes erőbedobással veti bele
magát a munkába és a tanulásba, de ne
törjön meg a lendülete akkor sem, ha nehézségekbe ütközik. Tavasz elején ígéretekkel halmozzák el, de ne mondjon azonnal
igent. Tipp: Ha úgy érzi, kimerült, menjen el
fodrászhoz vagy manikűröshöz, utána úgy
fogja érezni magát, mint akit kicseréltek!
Halak férfi Most mindent megkaphat, amit szeretett volna, csak legyen
meggyőző és magabiztos. A párkapcsolatban szükség lesz a derűlátására,
főleg áprilisban, amikor a zöld szemű
szörny is felüti a fejét. Ne hagyja, hogy a
látszat megtévessze! Tipp: A részleteken
is sok múlik! Egy elegáns mandzsettagomb vagy egy csinos nyakkendő lehet
a sikeres megjelenés kulcsa a Halak
férfiak számára.
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