
ÁRKÁDHÍRADÓ

Lassan mindenki visszazökken a hétköznapok
kerékvágásába, hiszen javában benne járunk
már az ôszben. Nemrég ért véget nagyszabású
Kalózvilág kiállításunk, amely ismét bizonyí-
totta, hogy szükség van hasonló látványos, 
interaktív rendezvényekre, s látogatóink hálá-
sak, ha nemcsak az üzletek kínálatát találják 
az Árkádban, hanem kapnak valami pluszt is.
Nem csupán azért, mert máshol nem lehetne
családi programokat találni, hiszen a megye-
székhely rengeteg színes látnivalót kínál, sok-
kal inkább azért, mert a vásárlás egyre
kevésbé szól a puszta „árubeszerzésrôl”. Az
Árkád – ami annak idején, immáron 9 éve,
ezzel az elképzeléssel nyitotta meg kapuit –
mindennapos találkozóhellyé, közösségi térré
vált, ahol szinte nincs olyan hét, hogy ne
várná a betérôt valami érdekesség.

Örömünkre szolgál, hogy a közlekedôtér-
ben felállított standokkal tovább bôvíthettük
kínálatunkat, s abban egyre több szolgáltatás
jelenik meg, a pólónyomástól a körömápolásig.
Ezekben a hetekben az ôszi gardróbfrissítés
szolgáltathat jó apropót arra, hogy körbenéz-
zenek üzleteinkben, s egy-egy divatos darab
megvásárlásával feldobják az egyre borongó-
sabbá váló ôszben kissé alábbhagyó hangula-
tukat, majd egy habos kávé mellett
beszélgessenek egy jót, hiszen egy kis ké-
nyeztetés mindenkinek jár!

Máté Richárd centermenedzser

Nyitva tartás: hétfô–szombat 8.00–21.00 óráig.
Üzletek: hétfô–csütörtök 9.00–20.00, péntek–szombat 9.00–21.00 óráig.
Interspar: hétfô–szombat 8.00–21.00 óráig.

EGYÜTT AZ IGAZI

TÖBB MINT 120 ÜZLET.
1.150 INGYENES PARKOLÓHELY.

Ha október, akkor ismét Ôszi Divatnapok az Ár-
kádban! Az üzletek tele vannak az ôszi-téli sze-
zon újdonságaival, könnyû elveszni a hatalmas
kínálatban, s kiválasztani azokat a darabokat,

amelyek valóban a legjobban állnak... Az Árkád
Gyôr legújabb akciójában ismét profi szépség-
szakemberekkel várja azokat, akik szeretnék a
legtöbbet kihozni magukból! Két  hétvégén ke-

resztül stílustanácsadás és átalakítás zajlik majd
az Árkád központi terében, ahol fodrász, smin-
kes és stylist ad iránymutatást a jelentkezôknek.
Folytatás a 3. oldalon.

ÔSZI TRENDMUSTRA 
Az idei szezon sztárjai az ôszi erdô színei, a
meleg árnyalatú frizurák, a rock világát idézô
ruhadarabok, de divatban marad a retro is.

»2. OLDAL

VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYT
NYERHET!Mindössze három kérdés meg-
válaszolásával megnyerheti a három 5.000 
forintos Árkád vásárlási utalvány egyikét... 

»3. OLDAL

MINDENHOL OTT VAGYUNK 
Egyre népszerûbb Facebook-oldalunk látoga-
tottsága folyamatosan nô, s hamarosan meg-
jelenik az Árkád ingyenes trendmagazinja is.    

»4. OLDAL

VISSZATEKINTÔ 
Rengeteg látogatót vonzott interaktív Kalóz-
világ kiállításunk, s hasonlóan sikeresek vol-
tak a már hagyományos Ôszi Kupon Napok is.  

»2. OLDAL

KEDVES
OLVASÓK!

KÖSZÖNTÔA
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Ôszi megújulás 
az Árkádban
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TAROLTAK A KALÓZOK 
Rengeteg látogatót vonzott az Árkád nyári
nagy durranása, a Kalózvilág címû interaktív
kiállítás. A tengeri ördögök világát idézô dél-
tengeri dekorációt örömmel fedezték fel gye-
rekek és felnôttek egyaránt, elôbbiek kincsre
éhes kalózokként is kipróbálhatták magukat.
Sok lurkó vett részt például a kincskeresô já-
tékban, ahol kincsekért, pontosabban ajándé-
kot érô pecsétekért ment a kutatás, de sokan

ROCK 
FOREVER! 
A rock világa
inspirálta több
divatcég új
kollekcióját,
a díszítés és
az anyagok
is a dicsô,
vad rock-
korszakot
i d é z i k .
Visszatér a
lakk és a
bôr, a csil-
logó anya-
gok és a

futurisztikus díszítések, s persze az
örök fekete. 

ÉLJ A MINIMUMON! 
A minimalizmus a téli sze-
zonban is divatban marad,
a letisztult vonalvezetés,
az egyszerû szabás most
is nyerô. Fontos, hogy ha
ilyen ruhadarabokat vá-
lasztunk, ügyeljünk a 
minôségre, mert a silány
anyag, elszabott fazon
itt különösen kiüt-
közik. Hódítanak a
semleges színek – fe-

kete, bézs, szürke, krém –
és a rétegezés.

(ÚJRA) ITT A RETRO
A retrotrend folytatódik az
ôszi-téli szezonban is, nemcsak
a mintákat, hanem a szabásvo-
nalakat és az anyagokat ille-
tôen is. Divat például a
trapéznadrág, a garbó, a hosz-
szú kabát, valamint a rojtos
ruhadarabok és kiegészítôk, a
laza blúzok és a könnyed,
mintás ruhák. A bohém, etno
minták is bátran hordhatók,
anyagokban pedig a (mû)szôrme
és a bôr kerül elôtérbe, akár
magában, akár más alapanya-
gokkal, textilekkel kombinál-
va. 

TRENDI A RÓZSAARANY
Azaz a meleg, barátságos árnyalatok, amelyek
jellemzik az ôszi-téli frizuradivatot is. 

Az eleve világosabb hajúaknak jó válasz-
tás lehet a meleg búzaszôke, ami természete-
sebb hatású, és kevesebb ápolást is igényel,
mint a kissé mûvi platinaszôke. Ha a hajtöve-
ket világosbarnával festetjük be, még termé-
szetesebb lehet a szôkeségünk. Különleges,
gyönyörû árnyalat a „rózsaarany” is, amelyre
az aranyos és a bronzos ragyogás egyaránt jel-
lemzô. 

A barnáknak – szintén a természetes
nôiesség jegyében – a vörösesbarna vagy
a melegbronz ajánlott, mindegyik gyö-
nyörûen keretezi és élettelivé teszi a télen
gyakran fakó, sápadt arcot. 

AZ ÔSZI ERDÔ SZÍNEI 
Az ôsszel rendre vissza-visszatérô árnyalatok,
az ôszi erdô színei idén is megjelentek a kira-
katokban. A barna minden árnyalata mellett a
mély padlizsánlila is nyerô, ráadásul nagy 
elônye, hogy jól társítható szürkével, barná-
val egyaránt. Divatos a narancsos árnyalatú
rozsdaszín is, valamint az egyik legsokolda-
lúbb árnyalat, az olívazöld. Az utóbbi annak
a kezében is jolly joker, aki
az ôsz és tél komorabb
összeállításai helyett va-
lami vidámabbra sza-
vaz, hiszen az olíva jól
illik az olyan vidám
színekhez, mint a
mustársárga vagy a
narancssárga. 

HATALMAS SPÓROLÁS
A KUPONNAPOKON 
A szokottnál is nagyobb volt a hétvégi tömeg
az Árkádban az Ôszi Kupon Napokon, amikor
négy napon keresztül átlagosan 20% kedvez-
ménnyel szerezhették be a látogatók a szezon
újdonságait. Ezúttal is közel 70 üzlet vett részt
a szeptember 2–6. között zajló akcióban, a bu-
tikoktól a cipôboltokon át a szolgáltatókig.
Volt bôven idô a vásárlásra, hiszen az Árkád
kivételesen vasárnap is nyitva tartott, s na-
gyon sokan éltek is a lehetôséggel, ahogy a
meghosszabbított, 21 óráig tartó pénteki és
szombati nyitva tartással is. A „hosszú hétvé-
gén” összesen 11 ezer kupont adtak le a vásár-
lók – volt, hogy hosszú sor kígyózott a
kuponnyomtató pultnál –, azaz nagyon sokan
és sokat spóroltak a kupon- napokon.     

keresték fel az arcfestô és fotós standot is. A
gyerekek építhettek kalózhajót, elkészíthették
saját kalózmaszkjukat, kirakhatták a méretes
padlópuzzle-t, sôt, a növényekkel dekorált
helyszíneken a látogatók élô állatokkal is ta-
lálkozhattak. A legnagyobb tolongás Maxi, a
gyôri állatkert kis csuklyásmajma körül volt,
aki mindenkit mosolyra fakasztott, de zöld le-
guánt, királypitont és kakadut is láthattak az
Árkád vásárlói. 

Idén ôsszel sem kell lemondanunk 
a matt pasztellszínekrôl: 
a pasztell rózsaszín, -kék és -lila 
továbbra is divatban marad. 

Modernebb, átláthatóbb információs
oszlopokat „állítanak szolgálatba” a
gyôri Árkádban. 

A bevásárlóközpontban eddig hat hagyomá-
nyos infóoszlopon tájékozódhattak a vásárlók,
például az egyes üzletek elhelyezkedésérôl. Ezek
közül kettôt már lecseréltek, helyükre korszerû,
digitális tábla került, amely mindig naprakész in-
formációkkal áll a vásárlók rendelkezésére. A
modern technikának hála, így könnyedén követ-
hetô a térképen a többi között, hol nyílt új üzlet,
vagy megtalálhatók rajta az alapvetô információk
az üzletekrôl, segítve az eligazodást az Árkád 130
bérlôje között. A már felállított információs osz-
lopok mellé hamarosan újabbak érkeznek, s ta-
lálkozhatnak a látogatók egy új, látványos
digitális reklámtáblával is.  

Megújulnak
az oszlopok

Visszatekintô – ez történt az Árkádban

Ezt viseljük az új szezonban: 
Trendmustra 2015. ôsz/tél
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Tudta?
A szakemberek szerint a magyar nôk 
egyik legnagyobb hibája az öltözködésben, 
hogy nem mernek színeket viselni. 
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„Jé, ez én vagyok?!” – hangzott el eddig
több száz ember szájából, akik részt
vettek az Árkád „Átváltoztatjuk” akci-
ójában. 

Most négy napon keresztül újra a gyôri Ár-
kádban állomásozik a profi szépségcsapat,
vállalva, hogy megmutatja a szerencsés jelent-
kezôknek, milyen smink, frizura, ruha áll
nekik a legjobban, sôt, akár profi „címlapfo-
tót” is készít róluk.

Richter Zita, az átalakítócsapat vezetôje
szerint gyakran meglepô eredmény születik
hasonló alkalmak során, sokan ilyenkor döb-
bennek rá, hogy addig mennyire nem az
adottságaiknak, az alkatuknak megfelelôen
alakították a megjelenésüket...

Vannak, akik csak a hajukon szeretnének
változtatni, kacérkodnak egy új frizurával
vagy hajszínnel, de nem igazán tudják, mi
állna jól az arcformájukhoz, a bô-
rükhöz. Gyakori, hogy a mes-
terfodrász teljesen más
frizurát ajánl, mint a je-
lenlegi, hiszen ô pon-
tosan látja az
emberben a lehetô-
séget... Míg a fia-
talokat inkább az
aktuális frizura-
trendek érdeklik,
az idôsebb kor-
osztály gyakran
kér tanácsot a
hajuk ápolásával
kapcsolatban is. 

A sminkestôl
is rengeteg hasznos
tanácsot kapnak a lá-
togatók, akik csak rit-
kán szeretnének erôs
sminket, sokkal inkább a
hétköznapokban hasznosítható,
praktikus fogásokra kíváncsiak. Például
arra, hogyan lehet gyorsan dekoratív sminket
varázsolni, hogyan kell úgy felkenni az alapo-
zót, hogy az ne üljön be az arc ráncaiba, ho-
gyan kell sminkelni, hogy keskenyebbnek
tûnjön az arc, vagy pontosan hova ajánlott fel-
tenni a pirosítót. 

Az átváltoztatás egyik legizgalmasabb
része talán nem annyira látványos, mint egy
új frizura vagy smink, de alapvetôen változ-
tathatja meg az ember megjelenését. Ez pedig
a személyre szabott stílustanácsadás, amely-
nek során kiderül, milyen színek, fazonok áll-
nak jól az illetônek. 

– Megdöbbentô, hogy nagyon sokakat ki-
zárólag az érdekel, hogy kövessék a trendeket,
és egyáltalán nem veszik figyelembe a saját
adottságaikat. Hiába divat például a legging,
tisztában kell lenni vele, hogy nem veheti fel

mindenki, ahogy a csípônadrág – ami karcsú
nôkön nagyon jól mutat – is nevetségessé
tehet egy teltkarcsú nôt... Érdekes, hogy bár
tartottunk tôle, eddig senki nem sértôdött
meg, amiért felhívtuk a figyelmét, arra, hogy
egy-egy ruhadarab vagy fazon elônytelenül áll
neki – mondja Richter Zita. – Természetesen
senkire nem erôltetünk rá olyat, amivel nem
tud azonosulni, hiszen abban nem is érezné
jól magát, de sokszor nem is gondolná az
ember, mennyire jól áll neki valami, amíg fel
nem próbálta.... Szerencsére a profi stylist
nemcsak a divathoz ért, de jó emberismerô is,
aki ért hozzá, hogyan mutassa meg valakinek
a legelônyösebb oldalát.  

Az Árkád átalakításáról örök emléket is
kaphat, aki vállalkozik a profi fotózásra.
Ennek során egy paraván mögött profi fotós
készít magazinminôségû „címlapfotót” az át-

alakított nôkrôl és férfiakról. Rich-
ter Zita szerint eddig
majdnem mindenki, aki
meglátta magáról a fris-
sen készült fotókat,
így reagált: „Jé, ez
én vagyok?!” A fo-
tózáshoz többféle
öltözéket és ki-
egészítôket  biz-
tosít a stáb,
hogy mindenkit
a legjobb formá-
jában örökíthes-
sen meg. Sôt,
ilyenkor olyan
„kulisszatitkokat”
is megtudhatunk,
milyen pózok elô-

nyösek, akár egy szelfi
vagy családi fotó készíté-

sekor. (Eláruljuk: a csücsörí-
tôs „kacsaarc” például egyáltalán

nem menô...)     
Október 2–3. és 9–10. között egyébként

ugyanaz a professzionális csapat „veszi keze-
lésbe” a gyôri Árkád vállalkozó szellemû láto-
gatóit, amely a Chic&Style – az Árkád
trendmagazinja – divatanyagait készítik. A
standon felállított képernyôkön a látogatók
meg is nézhetik, hogyan készül a magazin
címlapos divat-összeállítása, milyen munka
van a folyamat mögött, míg a gondolatból
címlapfotó lesz. A legutóbbi hasonló alkalom-
mal négy nap alatt több mint háromszázan
vendégeskedtek az átalakító szakemberek
„kezei alatt”. A szolgáltatás annyira népszerû
volt, hogy többen várólistára is kerültek, mi-
közben a csapat feszítettem dolgozott, hogy
minél többen térhessenek haza megújult kül-
sôvel, hasznos divat- és szépségtippekkel a
tarsolyukban.     

A bevásárlóközpont közel 130 üzlete
mellett egyre több stand is várja a vá-
sárlókat a gyôri Árkádban, így még na-
gyobb kínálatból válogathatnak a
látogatók. 

Azt eddig is megszokhatták a vásárlók,
hogy az adventi idôszakban benépesülnek az
Árkád „utcái”, hiszen decemberben szezoná-
lis portékákat – mézeskalácsot, házi kozmeti-
kumokat, karácsonyi ajándéktárgyakat –
kínáló árusokkal bôvül a választék. Ahogy azt az Árkád vendégei észrevehették,

immár az év többi szakában is nagyobb a vá-
laszték, köszönhetôen a felállított standoknak,
amelyek körül mindig akadnak nézelôdôk,  vá-
sárlók. A minôségi csokoládékat, édességeket
kínáló „házikón” kívül kaphatók a standokon
mobiltelefon-kiegészítôk, táskák, könyvek, sôt,
gravíroztatni és egyedi pólót készíttetni is lehet
az üzletsorok között, de még manikûröztetésre
és mûköröm-készíttetésre is lehetôség van. Az
utóbbi standok jelzik, hogy az Árkádba nem-
csak vásárolni lehet, hanem a különbözô szol-
gáltatásokért – kulcsmásolás, ruhatisztítás,
fodrászat – is érdemes betérni, hiszen ezen a
téren is egyre nagyobb a kínálat. 

MÉG TÖBB LEHETÔSÉG 
AZÁRKÁDBAN

1. Milyen szakember nem vesz részt az Árkád átváltozató akciójában?

a) stylist b) fodrász c) pszichológus 

2. Hogy hívják az Árkád ingyenes trendmagazinját, 
melynek októberben jelent meg legfrissebb száma? 

a) Chic&Style b) Fashion&Style c) Style&Shopping  

3. A magazinkészítés folyamatának melyik mozzanatába pillant-
hatnak be azok, akik részt vesznek a Chic&Style magazin Beauty
Hétvégéjén a gyôri Árkádban? 

a) újságírás b) nyomdai munkák c) címlapkészítés

A megfejtéseket október 20-ig várjuk az ÁRKÁD Gyôr Igazgatóság,
9027 Gyôr, Budai út 1. címre (a borítékra írja rá: „Játék”).  

ELÔZÔ JÁTÉKUNK NYERTESEI: 
Fitos Klára, Horváth Bianka, Hommonai Ferenc.

JÁTSSZON
VELÜNK!
Válaszoljon helyesen 
három kérdésünkre, 

és ha szerencsés, 
MEGNYERHETI A HÁROM

5.000 FORINTOS
ÁRKÁD VÁSÁRLÁSI 

UTALVÁNY EGYIKÉT! 

Átváltoztatjuk
az Ôszi Divatnapokon! 
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BABAKOCSI-
KÖLCSÖNZÉS

MINIJÁRGÁNY-
KÖLCSÖNZÉS

CSOMAG-
MEGÔRZÔ

PELENKÁZÓ BANK-
AUTOMATA

ESERNYÔ-
KÖLCSÖNZÉS

A RÉSZLETEKRÔL ÉRDEKLÔDJÖN A FÖLDSZINTI INFORMÁCIÓS PULTNÁL,
AHOL MUNKATÁRSAINK KÉSZSÉGGEL ÁLLNAK RENDELKEZÉSÉRE!

AZ ÁRKÁD GYÔR BEVÁSÁRLÓKÖZPONT SZÁMOS 
INGYENES SZOLGÁLTATÁSSAL VÁRJA KEDVES LÁTOGATÓIT!

A Chic&Style magazin és az Árkád Híradó 
elôzô számai megtekinthetôk az Árkád honlapján: 
www.arkadgyor.hu/kiadvanyok

IMPRESSZUM
KIADÓ: ECE Projektmanagement 
Budapest Kft., 
1106 Budapest, Örs vezér tere 25/A
Telefon: +36-96/555-000
E-mail: info@arkadgyor.hu 
FELELÔS KIADÓ: Máté Richárd 
SZERKESZTÉS, GRAFIKAI TERVEZÉS, 
NYOMDAI ELÔKÉSZÍTÉS:
Lapcom Zrt., 9021 Gyôr, Újlak u. 4/A
Telefon: +36-96/504-444
E-mail: titkarsag@lapcom.hu   
Nyomda: Lapcom Zrt.

Bár a vidám nyárnak vége, az ôszi hóna-
pokban is megôrizhetjük energikussá-
gunkat és jókedvünket. Csemegézzen
az Árkád kínálatából, és ragyogjon ôsz-
szel is! 

ENERGIA 
A TESTNEK ÉS 
LÉLEKNEK 
Salewa Icono PTX Jacket
(Hervis)
Az ôsz a túrázás szezonja: hívo-
gatnak az ôszi színekben pom-
pázó hegyek, a felfedezésre váró
tájak. A hûvös idô nem lehet
akadály, mindössze a megfelelô
ruházatra és felszerelésre van
szükség, hogy akár egész napra
belevessük magunkat a kirándu-
lásba. A szél- és vízálló túra-
dzseki, illetve túracipô mellett
érdemes beszerezni egy kényel-
mes túranadrágot is. A Salewa
Icono túradzseki több praktikus
zsebet, szellôzôket és állítható,
lecipzározható kapucnit is kínál.  

KIEMELT ÁPOLÁS 
Riche Crème nappali arckrém
(Yves Rocher)
A zord idôjárás miatt ôsszel és télen arcunk
eltérô ápolást követel, mint a tavaszi-nyári hó-
napokban: zsírosabb, gazdagabb összetevôjû
krémekre, pluszápolásra van szükség, hogy
bôrünk megôrizze ragyogását, hidratáltságát.
Az Yves Rocher Riche Crème jótékony hatású
nappali krém: 30 értékes esszenciális olaj leg-
jobb tulajdonságait egyesíti a gazdag, kelle-
mes textúrájú krémben. Intenzíven táplálja és
selymesen lágy tapintásúvá varázsolja a bôrt,
miközben gyengéden simítja a ráncokat. Cél-
szerû minden reggel és este használni. 

Köszönjük látogatóinknak: elérte az 50
ezer rajongót az Árkád Gyôr Facebook-
oldala! 

A legnagyobb közösségi oldal látogatói
értesülhetnek a leggyorsabban a bevásárló-
központ híreirôl, akcióiról, újdonságairól,
programjairól. A 120 üzlet szezonális akciói
mellett megtalálhatók itt a bérlôk aktuális 
állásajánlatai is, érdemes tehát annak is itt
tájékozódnia, aki éppen eladói vagy akár üz-
letvezetôi állást keres.   

Ne maradjon le semmirôl, legyen ön is
„Árkád Gyôr-rajongó”, hogy idôben értesül-
hessen mindenrôl, ami az Árkád háza táján
történik! 
www.facebook.com/arkadgyor

Október elején – az Árkád ôszi divathe-
tével egy idôben – megjelenik a
Chic&Style következô száma! 

Az Árkád évente kétszer megjelenô, ingye-
nes trendmagazinja ezúttal is bepillantást nyújt
a szezon divatirányzataiba, iránytûként szolgál
a vásárláshoz, s oldalain ízelítôt találunk a be-
vásárlóközpont üzleteinek színes kínálatából.
Az igényes divat-összeállítások mellett bizo-
nyára jólesik majd lapozgatni az életmód-
oldalakat is, az utazás és a gasztronómia téma-
körébôl. A hangulatos divatfotó-sorozatok 
mellett a Bazár-összeállításokban bemutatott
darabok egytôl egyig megvásárolhatók az Árkád
üzleteiben, így akár otthon, a karosszékben ülve
megtervezheti az ôszi gardróbfrissítést! A 30
ezer példányban megjelenô Chic&Style maga-
zint keresse októberben a postaládákban, a 
nagyobb fitnesz-wellness létesítményekben, va-
lamint az InterCity járatokon!

ÔSZI
BORZONGÁSHOZ
A hosszú menetelés (Alexandra)
Nincs jobb egy ôszi estén, mint bekuporodni
a fotelba egy jó könyv társaságában! Stephen
King korai, álnéven írt gyöngyszeme, A hosz-
szú menetelés az Éhezôk viadalához ha-
sonló, kegyetlen, kétségbeesett világot mutat
be. A történet Amerikáját totális diktatúra
uralja, a renitens polgárokat különítmény
hurcolja el. A tizenéves fiúk számára egyet-
len kiugrási lehetôség kínálkozik: a minden
évben megrendezett hosszú menetelés, amit
országszerte százezrek figyelnek, és a tévé is
közvetít. Száz fiú indul útnak a megadott út-
vonalon, amelyet gyalogszerrel, legalább
négy mérföld per órás átlagsebességgel kell
teljesíteni. Csak egy gyôztes lehet, a lemara-
dókat ott helyben katonák végzik ki.

VÁLOGATOTT
FINOMSÁGOKHOZ 
Marcato 020404 ATLAS 150 
tésztagép(MediaMarkt)
Ôsszel talán szívesebben munkálkodik az
ember a konyha melegében, mint máskor, itt
az ideje hát a ráérôsebb fogásoknak! Érdemes
megpróbálkozni például a saját készítésû friss
tésztákkal, amelyeknek összehasonlíthatatla-
nul jobb íze van, mint a bolti száraztészták-
nak. A Marcato tésztagépekkel könnyedén
készíthetünk három különbözô vastagságú
tésztát, a lasagnétól a taglioliniig. Az már csak
hab a tortán, hogy gyönyörû színekben kap-
ható, a meggypirostól a bronzon át a rózsa-
színûig – érdemes a Mediamarkt.hu oldalon
is keresgélni –, továbbá színben passzoló tész-
taszárító állványt is vásárolhatunk hozzá. 

FÉRFIASAN IS
NÔIES 
Lakk dandy félcipô (Deichmann) 
Ha ôsz, akkor dandy stílus! Az izgalmas
dandy bokacipôkben divatosan kezdhetjük a
szezont. Elegáns, mégis laza darabjai az ôszi
gadróbnak, amelyek nemcsak látványukkal
egészítik ki tökéletesen a mindennapi megje-
lenést, de kényelmesek is, azaz ideálisak a
„futkosós” hétköznapokra. Választhatunk a
bôr és a kedvezô árfekvésû mûbôr modellek
közül, a kínálatban számos, a modern és a
klasszikus stílust ötvözô modellt találunk –
már csak választani kell! 

MINDENHEZ
PASSZOL
Pamutkardigán(Mango)
A hidegben jólesik beburko-
lózni egy kardigánba. A durva
kötésû, mégis finom tapintású
pamutkardigán igazi univer-
zális alapdarab: viselhetjük
nadrághoz, szoknyához,
egyberuhához, sportos
és alkalmi összeállí-
táshoz egyaránt. Mé-
lyen dekoltált toppal
és egy hangsúlyos
nyaklánccal minden-
kinek jól áll.

Megvan az
50 ezer!

Legyen sugárzó 
ôsszel is! 

?????

?????

Jön a
Chic&Style 


