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Ünnepi  
pillanatok

Minden évben újabb csodaként élem át a karácsonyi készülődés 
időszakát. Ilyenkor mindenki tele van várakozással: az emberek 
átszellemült arccal járják a boltokat, hogy biztosan a legszebb 
meglepetés kerüljön a fa alá. Valamennyien lélegzet-visszafojtva 
várjuk az év legjelentősebb ünnepét. A vásárlás pedig ilyenkor 
nem teher vagy kötelesség: ezúttal minden a szeretetről szól. 
Felemelő érzés találkozni elégedett vásárlóinkkal, akik örömé-
hez hozzá tudunk járulni gazdag üzletösszetételünkkel. Minő-
ségi termékeiknek, széles választékuknak köszönhetően nálunk 
minden beszerezhető, ami a karácsonyt meghitt ünneppé teszi. 
Nincs olyan óhaj, sóhaj, titkos vágy, amit ne lehetne nálunk 
teljesíteni! Az elmúlt időszakban ugyanis sorra megnyíltak új 
és felújított üzleteink, régóta várt brandekkel, márkákkal gaz-
dagodtunk. Külön elismerés számunkra, hogy olyan nevek 
mellett, mint a  VAN GRAAF és a GAP, magyar divattervezők  
és vállalkozók is minket választottak. Az I. emeleti  Designer- 
és Start up Zónában decembertől kulturális közösségi teret is 
kialakítunk, ahol akusztikus zenei programokkal tesszük még 
kellemesebbé a nálunk töltött időt. Emellett természetesen 
számos ismert művész lesz a vendégünk a –1. szinten felépített 
karácsonyi színpadon is, s interaktív gyermekprogramokról 
is gondoskodunk. A sokszínűség mellett a kényelemre, a ma-
ximális komfortérzetre is fókuszáltunk. Ragyogó és új ünnepi 
dekorációnk, kényelmes pihenőtereink marasztalóak, s megnö-
vekedett a nálunk töltött idő. Épp ezért egy kedvezőbb parko-
lási rendet vezettünk be: minden nap az első és második órá-
ban, vasárnap pedig egész nap díjtalan a parkolás. Így békésen 
válogathatnak a márkaüzletekben, majd nyugodtan megebé-
delhet a család, átgondolva a további terveket. Adventi vasár-
napokon hosszított nyitva tartással is kedveskedünk Önöknek. 
Hiszen mi más lehetne fontosabb, mint otthonunkat és szívün-
ket is teljes díszbe öltöztetni! Legyen emlékezetes élmény ez az 
idei ünnep. Hiszen a karácsony a szeretettől szép!Kipróbálható és megvásárolható minden iSTYLE üzletben.
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Bemutatjuk a legfris-
sebb alkalmi-ünnepi 
sminktrendeket!

Fedezze fel 
a pandora új 
karácsonyi 
kollekcióját!

content
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FASHION
  6 Top Trends beköszöntött a leghidegebb évszak, amely 

az igazán szívmelengető ünnepekről szól. megmutatjuk, 
mitől lesz még meghittebb!

10 Style Ünnepeljük méltó módon a karácsonyt és 
a szilvesztert! mindegy, hogy az otthonunkban töltjük 
vagy valami igazán exkluzív helyre megyünk,  
téli összeállításaink egészen biztosan elbűvölik. 

16 Téli ÁrkÁd-hírek nálunk nem alszanak téli álmot  
a márkák, sőt, igazi újdonságokkal és akciókkal várják 
vásárlóikat. kint zord szelek fújnak, ezért a hétvégi  
kiruccanást egy igazán kellemes helyre érdemes tervez-
ni: tegyenek egy nagy sétát az árkád-ban, fedezzék  
fel az új és megújult üzleteket!

 
56  ÁrkÁd Fashion azt gondolnánk, milyen rossz,  

hogy a hidegben sok réteget kell magunkra húznunk,  
ám ha jobban belegondolunk, nincs még egy ilyen  
kreatív évszak, amikor ennyiféle kiegészítővel dobhatjuk 
fel hétköznapi szettjeinket.

ACCESSORIES
38 Dizájn egyre több magyar designer költözik be az árkád 

magyar tervezőknek kialakított designer zónájába.  
az elsőként nyitó Link designtér és az Ourstyle boutique 
különleges ruhákkal és kiegészítőkkel várja a vásárlókat. 
termékeiket ismert és pályakezdő designerek tervezték. 

42 Stílusos részletkérdés Összeállításaink most  
különösen alkalmiak, ám egy kis variálással akár  
a hét bármelyik napján hordhatjuk őket.  
mert egy kis ünneplésre mindennap okunk lehet. 

BEAUTY
64 Szépség télen nem csak arcunknak, a bőrünknek is 

szüksége van az extra ápolásra és kényeztetésre.  
tuningoljuk fel fürdőszobánk polcait néhány új smink-
termékkel, arckrémmel, illatos parfümmel, különleges 
fürdőgolyóval, krémes testápolóval, olajokkal, merüljünk 
hosszú percekre egy nagy kád habos vízbe, és  
relaxáljunk kedvünk szerint! 
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50
Mit vegyünk azoknak 
karácsonyra, akik  
számunkra a legked-
vesebbek? segítünk 
egy picit, elő  
a listákat!

70
Parfümök melegítő, 
fűszeres illatok, amelyek 
a legnagyobb hidegben 
is forróságot varázsolnak 
viselőjük köré.

11
It’s party time! 
trendi ruha-
költemények  
az év legfontosabb 
bulijaira!

A’ LA CARTE 
74 Csodás klasszikusok a soron következő évszak  

a hedonizmusról és a finom ételekről szól.  
tegyük el a mérleget, és vegyük elő a gyúródeszkát, 
készítsünk pár igazán klasszikus és csábító  
desszertet az ünnep tiszteletére. 

CULTURE
78 Téli programok egy kicsit mindenki begubózik télen, 

ezért összeszedtünk néhány remek olvasmányt  
és zenét, amivel kellemesen tölthetjük el szabad 
délutánjainkat a meleg szobában egy csésze tea  
mellett. Ha mégis kimozdulnánk, arra is van ötletünk!

 

HOROSCOPE
80 Tél nyilasok, bakok, Vízöntők, eljött az idő! zsebeljék 

be a szülinapi jókívánságokat, és ne hagyják, hogy  
a karácsony vagy a szilveszter miatt elfeledkezzenek 
önökről! ez most az ünnepek évszaka, használják ki!
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Az egyetlen
ez a klasszikus parfüm egyetlen magabiztos  
nő polcáról sem hiányozhat. domenico dolce  
és stefano gabbana illata éteri eleganciát,  
magabiztosságot, lágyságot sugárzó, olyan, 
mintha folyamatosan aranyba burkolnánk  
magunkat. a the One meleg, keleties virágillat,  
modern érzékiséggel. Legfontosabb 
illatösszetevői a licsi, a fehér madonnaliliom, 
a száraz ámbrás jegyek és a vanília. ezek 
kombinációja egy különleges téli illatot eredmé-
nyez, amely a leghidegebb napokon is felme- 
legíti viselőjét, megajándékozza a merészség,  
a stílus, az elegancia és a luxus érzetével. 

www.dolcegabbana.com

Intim  
pillanatokra
az intimissimi legújabb kollek-
cióiban találunk mókás és dögös 
darabokat egyaránt, de vigyázat,  
az sem kizárt, hogy egy lélegzet-
elállító kiegészítővel térünk haza  
a vásárlásból. a márka Light  
Capsule darabjai fekete, gyön- 
gyökkel hímzett és szegecsekkel  
kirakott fehérneműkből állnak,  
míg a vörös és fekete témára 
épülő kollekció szexi darabjai  
tehetik teljessé az ünneplést. 

www.intimissimi.hu

Pislákoló meghittség
az ünnepekkel kéz a kézben jár a ropogó tűz a kandallóban, 
az égő gyertya az asztalon. ha még különlegesebbé akarjuk 
varázsolni az ünnepeket és szeretjük a minőségi illatgyertyákat, 
válasszuk bátran az ambiente üzlet Yankee Candle® termékeit. 
az üveggyertyák az egyesült államokban készülnek csakis  
a legjobb minőségű viasz és 100% pamutkanóc felhaszná-
lásával, melynek köszönhetően akár 150 órán keresztül égnek 
és illatoznak otthonában.

www.arkadbudapest.hu



7az árkád budapest trendmagazinja

Tökéletes  
ajándék
a személyre szabható kollekcióiról 
ismert pandora ékszermárka idén 
is egyedi összeállításokkal köszönti 
a karácsonyt. november 4-től 
december 24-ig kedvezményes 
áron vásárolhatók meg az ünne-
pek hangulatát átadó változatos 
karkötő, fülbevaló és gyűrű szettek, 
melyek tökéletes személyre szóló 
ajándékok szeretteinknek. ismerje 
meg az új téli darabokat és merít-
sen ihletet a márka honlapán. 

www.pandora.net

Amerikai luxus 
a michel kors márka 1981 óta képviseli az életérzést, melyet az amerikai luxusnak 

hívnak és oly népszerű a világon. minden nő álma egy általa megalkotott ruha, táska 
vagy óra. ha szeretnénk egy kis szeletet a new York-i felső tízezer stílusából magunkénak 
tudni, akkor a márka új beauty termékeiből tudunk válogatni, melyek kizárólag a douglas 

parfümériákban lesznek kaphatók. kifinomult parfümök, illetve fantasztikus minőségű 
beauty termékek várnak felfedezésre. mindezt a megszokott és letisztult michael kors 

kivitelben, amely garantálja a magabiztosságot és a kifinomult eleganciát.

www.michaelkors.com, www.douglas-parfumeria.hu
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Ízek kavalkádja
gömbölyű, szögletes, kerek, ét, tej, fehér, fekete, barna.  
igen, kedvenc édességünkről, a csokoládéról van szó.  
ha igazán mennyei ízekkel akarjuk magunkat kényeztetni,  
nem árt megkeresnünk a legjobbak kreációit. a Lindt márka 
már régóta egybeforrt a legkiválóbb jelzővel – nem véletlenül, 
hiszen a svájci hegyek között megbúvó gyárban szinte  
az alkimisták titkos mesterfogásai alapján készülnek  
a csokoládék a legkiválóbb alapanyagokból. a folyamatos 
kísérletezéseknek hála, idén télen is számos újdonsággal  
ismerkedhetünk meg, hiszen a chilis, a narancsos vagy 
akár a tengeri sós változat is szempillantás alatt rabul ejt. 

www.lindt.hu

Méretre szabott illat 
igazi szinesztézia született a gucci 
műhelyében: üvegbe töltötték a híres és 
ikonikus öltönyt, a made to measure-t. az illatot 
olyan férfiaknak ajánlják, akik igazi műértőként 
tekintenek az életre, és mindenüket eszerint  
választják meg. keleties, fűszeres illatát 
arra tervezték, hogy mély benyomást tegyen 
mindenkire, aki megérzi viselőjén. Olyan, mint 
egy tökéletesen szabott öltöny, tetőtől talpig 
felöltöztet. a parfüm arca a világhírű színész, 
a pókemberből is jól ismert james Franco, aki 
bár szemérmetlenül fiatal, mégis rengeteg min-
dent elért már az életben, s remekül képviseli 
azt, ami egyedivé teszi az új gucci terméket. 

www.gucci.com

Tetőtől talpig Saxoo
a saxoo London 2013-as őszi-téli kollekciója 
tökéletes keveréke a klasszikusan elegáns 
alapdaraboknak: karcsúsított zakóknak, 
trendi-slim fazonú nadrágoknak, ingeknek 
és dzsekiknek. természetesen a stílusos 
ruhaneműk mellett idén hangsúlyt kaptak  
a kiegészítők. sálak, övek és táskák színes 
választéka várja a vásárlókat. idén először 
került a téli kollekcióba logómintás táska  
több fazonban is, mint a praktikus utazótáska 
vagy a divatos aktatáska.

www.saxoo-london.com

KARÁCSONY… a szeretettől szép!

www.arkadbudapest.hu
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A legjobb és legegyedibb partiruhák felkutatása mindig komoly  
gondot okoz. Stylistjaink segítségével ezúttal olyan kreációkat  

állítottunk össze, melyek tökéletes választásnak bizonyulhatnak  
a 2013-as esztendő legfontosabb buliján! Domináns színek, csillogó  

ékszerek, extrém kiegészítők – Boldog új évet!

Szexi, csillogó, különleges

it’S party  
time!

Ruha 75 980 Ft Charm
Fülbevaló 37 900 Ft SwarovSki
Arany karkötő 2690 Ft Claire’S
Óra 32 000 Ft Guess/ÁrkÁd óra
Gyűrű 2390 Ft Claire’S
Köves karkötő 2190 Ft NiNakoko



Kalap 3990 Ft h&m
Blézer 21 800 Ft Sugarbird
Blúz 9995 Ft Promod
Nadrág 15 995 Ft gaP
Cipő 19 900 Ft moNtoNelli
Nyaklánc 9690 Ft NiNakoko
Kitűző 4090 Ft Claire’S
Táska 37 990 Ft SalamaNder



Sapka 6995 Ft Promod
Pulóver 14 995 Ft Zara
Szoknya 5995 Ft reServed
Harisnya 2400 Ft CalZedoNia
Cipő 49 990 Ft SalamaNder
Karkötő 92 500 Ft SwarovSki
Táska 17 995 Ft Zara
Fülbevaló 1990 Ft NiNakoko
Gyűrű  33 500 Ft PaNdora



Bunda 25 995 Ft Zara 
Fűző 11 900 Ft iNtimiSSimi
Szoknya 19 995 Ft Promod
Lánc 13 990 Ft Quoins/miraColo
Keret 26 990 Ft Quoins/miraColo
Medál 13 990 Ft Quoins/miraColo



Kalap 5390 Ft Claire’S
Szőrmemellény 11 980 Ft Charm 
Póló 4490 Ft Pimkie
Szoknya 13 999 Ft Promod
Karkötő 100 000 Ft aPaCS ékSZer
Nyaklánc 4090 Ft/db Claire’S
Gyűrű 6000 Ft aPaCS ékSZer



Ruha 19 000 Ft Zoe Phobic/ourSytle boutique
Táska 7290 Ft CarPiSa
Hajdísz 4090 Ft Claire’S
Lánc 4490 Ft reServed
Harisnya 3900 Ft CalZedoNia
Cipő 16 700 Ft moNtoNelli
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Egyedi otthon
a stile interio lakberendezési és ajándéküzletben egyedi 
és különleges termékeket találni. egyedülálló árukínálatuk 
felöleli a stílusos és felhasználóbarát lakásberendezés 
elemeit, valamint a dekorációs kiegészítőket, és rengeteg 
ajándékötlettel várják a vásárlókat. Érdemes benézni 
bárkinek, aki dekorációs, ajándék- vagy lakberendezési 
ötletekre vágyik, vagy csak egyszerűen gyönyörködni 
szeretne a legújabb trendeket követő termékek között.

www.stileinterio.hu 

Száz százalék nőiesség
Üzlet, amely találkozóhely, relaxációs tér és még új ruha-
darabokkal is meglephetjük magunkat? minden eddiginél 
nagyobb sugarbird referenciaüzlet nyílt az árkád 2 bevá-
sárlóközpontban. a sugarbird-rajongók közel 100 négyzet-
méteren válogathatnak a gyakran megújuló kínálatban.  
ráadásul a ruhákat a trendi művész, miss kk izgalmas 
babáin mutatják be, így az üzlet különösen látványos.  
dukai regina Love névre keresztelt kollekcióját önálló kis 
Love sugar-szigeten tekinthetik meg a vásárlók, miközben 
finom dolce gusto kávéval is kényeztetik őket. Érdemes  
figyelni a márkaüzlet Facebook-oldalát (sugarbird árkád) 
is, mert hónapról hónapra, pop-up jelleggel szuper-  
kedvezményes szériákat is kifoghatunk.

www.sugarbird.hu

Jogóba zárt frissesség 
idestova fél éve, hogy az árkád-ban megnyitott az ország első 
önkiszolgáló frozen yogurt bárja. a jono Yogo nemcsak joghurt-
alapú fagylaltjainak és a választható feltétek széles kínálatának 
köszönheti népszerűségét, hanem annak is, hogy már maga a 
desszert elkészítése is óriási élmény. a 12-féle frozen yogurt 
íznek és a több tucat toppingnak köszönhetően a variációk 
száma szinte végtelen. a joghurtnak köszönhetően a jono Yogo 
ráadásul a hagyományos fagylalttal szemben szinte semmi zsírt 
nem tartalmaz és a cukortartalma is 20%-kal alacsonyabb.  

www.facebook.com/JonoYogo
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Ünnepi  
hangulatban 
az ünnepek közeledtével sokan 
szembesülünk azzal, hogy gardróbunk 
alkalmi repertoárja megérdemel egy 
kis frissítést. Fontos, hogy a téli hideg 
ellenére elegánsan és stílusosan 
tudjunk megjelenni különleges alkal-
makkor is. a prOmOd egy kifinomult 
ünnepi kollekcióval kedveskedik 
nekünk erre az időszakra, így most 
igazán nőies darabokkal bővíthetjük 
ruhatárunkat. az ünnepi kollekció 
tökéletessége a finom anyaghasználat-
ban és az apró részletekben rejlik: 
gyöngyök, flitterek és kövek díszítik  
a ruhadarabokat és az egyedi 
tervezésű kiegészítőket.

www.promod.eu

Metropolis Divatház  
az I. emeleten!
a metropolisban olyan márkák kollekciói közül válogatha-
tunk, mint a gerry Weber, a taifun, a betty barclay, Lisa 
Campione, a Via appia, a rosner, amelyek mind-mind  
a legújabb trendek, a legjobb minőség, kifinomult stílus  
és elegancia ötvözésével vonzzák a vásárlókat. 
személyre szabott kiszolgálásra, egyéni divattanács- 
adásra és folyamatos akciókra számíthatnak mindazok, 
akik őszi-téli ruhatárukat innen újítják fel.

www.metropolisdivat.com

Nem csak ünnepi viselet
a legújabb trendet követő Calvin klein és thomas sabo 
ékszerekkel bátran meglephetjük szeretteinket, vagy netán 
magunkat is, hiszen nem árt, ha az év végi céges bulira  
egy új szettel érkezünk. míg a Calvin klein ékszerek spor-
tosan, mégis elegánsan öltöztetnek, addig a thomas sabo 
charmok egyedisége minden alkalomra és valamennyi kor-
osztály számára divatos viselet. az ékszerek megtalálhatóak  
a juta Óra-ékszer üzletben az árkád-ban.

www.jutakft.hu
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A világ elérhető!
a mindennapok nyüzsgésében és rohanásában kellenek 
olyan apró kellékek, kiegészítők, netán egy körömlakk, 
amelyek feldobják a napunkat. a nailLand létrehozása-
kor célként fogalmazták meg olyan világviszonylatban 
ismert és rajongott márkák magyarországon történő for-
galmazását, amelyek  eddig nem voltak elérhetőek a hazai 
közönségnek. azt akarták lehetővé tenni, hogy a nailLand-
hez betérve bármikor a miénk lehessen álmaink China 
glaze, barry m, models Own, a-england, Flormar, golden 
rose vagy seche Vite lakkja.

www.nailland.hu

Pulcsibirodalom
a divatvilág óriás visszatérői között 
tartják számon a kötött darabokat, 
melyek nemcsak a nemzetközi ki-
futókon, hanem a hazai bemutatókon 
is tündökölnek. az egyedi kötött  
megoldásairól híres magyar márka,  
a süel az árkád-ban is megnyitotta 
kapuit. a színes fonalakkal díszített, 
rusztikus kötött világ már távolról is  
az üzletbe csábít minket, de még 
inkább elvarázsol, ha közelebbről  
megnézzük a kreációkat. Óriási  
színválaszték, természetes alap- 
anyagok, pihe-puha „kötöttségek”.  
a legújabb kollekció picit vissza- 
repít minket az időben, és a király- 
kék-pink színpárral akár diszkó-
királynőnek is érezhetjük magunkat. 

www.suel.hu

Vitalitás neki és nekem
elengedhetetlen, hogy az évnek ebben a szakában odafi-
gyeljünk szervezetünk vitaminigényére. a biotech usa  
multivitamin for men a férfi-, míg a multivitamin for Women  
a női szervezet számára szükséges vitaminokat és ásványi 
anyagokat tartalmazza megfelelő mennyiségben  
és arányban, napi két tablettában.  

www.biotechusashop.hu
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2 AZ 1-BEN VARIÁLHATÓ SZEMPILLASPIRÁL

TWIST UP
THE VOLUME!

Ú J D O N S Á G

1 A RITKÁBB KEFE 
hosszabbítja és 
szétválasztja a 
szempillákat 

S z é p s é g  f r a n c i a  b á j j a l  1 8 6 3  ó t a .

2
A SURUBB KEFE 
dúsítja a 
szempillákat

GYÜMÖLCSKIVONATOKAT  
TARTALMAZÓ FORMULA

RAGYOGÁST FOKOZÓ ALAPOZÓ

HEALTHY MIX
TÖKÉLETES BORT SZERETNÉL?  
BÍZD A TERMÉSZETRE!   
A BOURJOIS LEGÚJABB GYÜMÖLCS- 
KIVONATOKKAL DÚSÍTOTT ALAPOZÓJA  
TÖKÉLETES, RAGYOGÓ BORT EREDMÉNYEZ. 

Legyél te is rajongónk a facebookon!  facebook.com/Bourjois.Magyarorszag

Arcadium-200x260.indd   1 2013/11/07   13:06:50
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Boldog ünnepeket!
a gap minden évben nagyon készül az ün-
nepi szezonra: nemcsak téli kollekciójával, 
hanem az azt kísérő kapánnyal is szeretne 
valami újat, izgalmasat és emlékezetest 
nyújtani rajongóinak. 2013-ban ezt a 
magyar fogyasztók már a helyi üzletekben 
is megtapasztalhatják, hiszen a klasszikus 
amerikai márka augusztustól magyaror-
szági üzleteiben is várja az érdeklődőket. 
az ünnepi kampány arcai egyesek számára 
ismertek, mások számára kevésbé azok, 
de az üzenet mindenki számára azonos: 
ünnepeljünk együtt családunkkal, barátaink-
kal, hiszen az együttlét az ünnepek egyik 
legnagyobb ajándéka. aki pedig a gap 
kollekciójából szeretné meglepni szeretteit 
annak is van miből válogatnia. 

www.gap.com

top trends
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Új NORDSEE étterem
a nOrdsee, európa legnagyobb halételekre specializáló-
dott étteremhálózata hamarosan megnyitja legújabb  
egységének kapuit az árkád földszintjén, az éttermek-
nél. budapesten ez lesz ötödik és egyben legmoder- 
nebb nOrdsee étterem, kényelmes ülőhelyekkel  
és gyermeksarokkal. a belső tér kialakítása már az  
új 2014-es trendhez igazodik, egyedi „retró tengeri” 
hangulatot kialakítva. az egészséges és minőségi  
óceáni halételek, tenger gyümölcsei mellett válogathat 
finom hideg- és meleg snackfalatok közül is, melyeket 
rögtön helyben elfogyaszthat, vagy elvitelre az otthon 
nyugalmában élvezheti az egyedülálló ízeket.

www.international.nordsee.com/hu

Táplálék az arcbőrnek
manapság a természetesség, a természetes anyagok 
használata talán a legfontosabb egy arckrém vásárlása-
kor. a Lush friss arcpakolásai az illóolajok természetes 
kombinációival táplálják a bőrt, szigorúan tartósítószerek 
nélkül, ennek eredményeként a lehető leghatékonyab-
ban fejtik ki hatásukat. többek között méz, tengeri hínár, 
aloe vera, olívaolaj, lime, rozmaring, levendula, boróka, 
mandulaolaj és gyömbér segíti a bőr hatékony táplálását, 
felfrissítését. ezek az arcpakolások a legfrissebb aktív 
összetevőket tartalmazzák, hogy minél inkább alkalmaz-
kodjanak a bőr igényeihez. 

www.lush.hu
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Világ cipői, egyesüljetek!
a borgo kft. egy 8 üzlettel rendelkező cipőbolthálózat, 
mely 2003 óta van jelen a magyar piacon. Céljuk a 
fiatalos, egyedi és kiváló minőségű világmárkák – replay, 
gas, tom tailor, mexx, Vagabond, Wrangler, pepe jeans, 
mustang, british knights, art, Xti, bussola – eljuttatása a 
hazai vásárlókhoz. ehhez hozzájárul bolthálózatuk egyedi 
enteriőr jellege, ami által kitűnik a legtöbb cipőbolt közül.

www.borgo-cipo.hu

Ünnep a SPAR családban
az évnek ebben az időszakában az idő az, amelyből a  
legkevesebb áll rendelkezésünkre. aki komoly megpróbál-
tatások helyett az ünnepi nagybevásárlást meglepő haté-
konysággal és kompromisszumok nélkül szeretné intézni,  
azt várja az interspar. az új helyre költözött, teljesen 
megújult hipermarket idén is egy lépéssel a vásárlói igények 
előtt jár, és abban is biztosak lehetünk, hogy az ünnepek 
közeledtével az árzabáló is magasabb sebességfokozatba 
kapcsol. jó hír, hogy idén az interspar egy kistestvért is ka-
pott az árkád alsó szintjén a City spar üzlet megnyitásával. 
így akkor sem kell lemondania a spar-élményről, ha csak 
egy villámbevásárlással szeretne néhány dolgot beszerezni.

www.spar.hu
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Találkozzon a Tervezővel!
az egyedi designer daraboknak mindig történetük van, 
ezért fiatal magyar tervezők úgy döntöttek, hogy péntek 
délutánonként mindenkinek bepillantást engednek  
a designerek világába a Link designtér találkozzon  
a tervezővel! programján. a spontán alkotói műhelyben 
fény derül az inspirációs forrásokra, a szabásminták  
rejtelmeire, sőt, a látogatók a tervezőkkel együtt  
vethetik papírra egyéni elképzeléseiket. a találkozzon  
a tervezővel! eseményekről a Link designtér Facebook-
oldalán lehet tájékozódni.

www.facebook.com/linkdesignter

Testi-lelki  
harmónia
szánjunk magunkra és egészségünkre egy kis  
időt, miután az éves hajtás végéhez közeledik.  
nincs annál fontosabb, s nagyobb érték, mint  
az egészség. az egészségközpont az elmúlt  
10 évben dinamikus fejlődésen ment keresztül,  
így a magán egészségügyi ellátás piacának ma már 
az egyik legmeghatározóbb szereplőjévé nőtte ki 
magát. az egyéni érdekeket szem előtt tartva,  
a páciensek igényeihez rugalmasan alkalmazkodva 
áll az idelátogatók szolgálatára. Orvosai fontosnak 
tartják a testi-lelki egyensúly megteremtését és 
annak fenntartását, melynek elérésében a hagyo-
mányos gyógymódok mellett különféle alternatív 
módszerekkel, terápiákkal segítik a vendégeket.  
az árkád-ban megnyílt egészségközpont recep-
ciója a bevásárlóközpont első emeletén található,  
míg a rendelőik a harmadik emeletéről nyílnak. 

www.arkadegeszsegkozpont.hu

Ajándék minden napra
Lepjük meg párunkat az adventi sürgés-forgás 
közepén néhány aprósággal, amelyeket ezekbe  
az adventi ajándékdobozkákba rejtettünk el.  
a merészebbek az év utolsó napjaiban az irodai  
légkört is feldobhatják a vicces apróságokat  
magukban rejtő dobozokkal. az idei tél klasszikus 
ezüst-fehér kombinációja újra sláger, használjuk  
hát ezeket a színeket a dekorációban, terítéken  
és a karácsonyfán egyaránt.

www.butlers.hu
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BALANCE:  
minden alkalomra

megnyitotta első budapesti márkaboltját az árkád első 
emeletén a baLanCe, ahol a márka teljes kollekciója 

megtalálható. ha már unalmasak a multik tömeg- 
cuccai, és felfrissítené a teljes ruhatárát, akkor itt  

a helye, hiszen legyen az casual vagy elegáns stílusú,  
a baLanCe-nál megtalálja a számítását.

www.balancewebshop.com

Update üzlet 
nyílik az  
ÁRKÁDBAN
december 5-én, 17 órakor tartja 
a legújabb norbi update üzlet 
hivatalos megnyitóját, amelyen 
természetesen a bolt szülő-
párosa, réka és norbi is jelen 
lesz. tortával, péksüteménnyel  
és italkóstolóval kedveskednek 
a jeles nap alkalmából.  
ha arra járunk, mindenképpen 
térjünk be vásárlás közben  
egy update-szünetre!

www.norbi.hu

Keleti éjszakák
a marionnaud legújabb exkluzív márkája az 
evoka, amely 5 illatcsaládot foglal magában. 
ezek közül az egyik legérzékibb a keleti éjszakák 
elnevezésű különleges aromacsalád. ihletője 
isztambul, a város, amely kelet és nyugat 
találkozása. ezekkel az illatokkal érzéki utazásra 
indulhatunk saját fürdőszobánkban.

www.marionnaud.hu
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Ellentétek  
vonzásában
a pull and bear őszi-téli kollekcióját  
a meghökkentő párosítások jellemzik. 
a márka teljes kínálata arra buzdít, 
hogy bátran párosítsuk az elegáns 
darabokat egy-egy meghökkentő 
kiegészítővel, míg a sportos szettet  
elegáns darabokkal tehetjük izgalma-
sabbá. Legyünk merészek, dögösek, 
vagányak az idei télen, s válogassunk 
a pull and bear kollekciójából!

www.pullandbear.com

Svéd tökély
akár trendkövetőek vagyunk, 
akár a klasszikus darabokat  
részesítjük előnyben,  
a Vaga-bondnál biztosan  
találunk kedvünkre valót!  
a svéd márka ezúttal is bravú- 
rosan ötvözte kollekciójában  
a szezon divatos stílusait és  
az időtálló formákat. Legyen  
az egy trendi grunge bakancs 
vagy egy letisztult lovaglócsizma, 
egy biztos: a Vagabond őszi-téli 
kollekciójában nem csalódunk.  
a divatos, kényelmes és minő- 
ségi bőrcipők és csizmák mellett  
a Vagabondnál megtaláljuk a  
szezon legmenőbb kiegészítőit is. 

www.vagabond.com

Lendületben a Helly Hansen
a skandináv gyökereiről és technikai újításairól híres  
helly hansen fokozatosan egész budapestet meghódítja.  
a nagy érdeklődésre való tekintettel októberben megnyi- 
totta üzletét az árkád 2-ben, ahol már kaphatóak a helly- 
től megszokott meleg télikabátok, bakancsok és a legújabb 
fantasztikus, színes síruhák. a helly hansen várja a tél  
szerelmeseit – fiúkat és lányokat egyaránt az árkád 2-ben!

www.hellyhansen.com
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Farmerlegendák  
az ÁRKÁD-ban!
novemberben a farmervilág két  
legendájával ismerkedhetünk meg 
a bevásárlóközpont újonnan nyílt 
Wrangler Lee shopjában. a klasszikus 
szabású és az aktuális divat szerint  
kialakított modelleket kínáló üzletben  
a nőket denim spa nadrágokkal  
kényeztetik, amelyek apró mikrokap-
szulákat rejtenek a szép bőr érdeké-
ben. az aloe vera, Olive extract nad- 
rágok a mély hidratálásra és külön- 
leges lágy érzésre lettek tervezve.  
nem feledkeztek meg a férfiakról  
sem. a Wrangler denim performance  
a védelem és a funkció tökéletesíté-
sén alapszik. 

www.wrangler.com 
www. lee.com

Egyedi, amerikai, vagány
a zipz shoes egészen más, mint bármely cipő a pia-
con. Fiatalos, élénk és mókás, mindenki talál számára 
megfelelőt. elsősorban azoknak lehet szerelemmárka,  
akik szeretik, ha a cipőjük mindig vadonatújnak látszik: 
csak zippelni kell rá egy másik felsőrészt, és máris új cipő 
van a lábunkon. a legjobb kaliforniai design, a leglazább 
hatás. így lesznek a cipők még kívánatosabbak.

www.zipzshoes.hu

Harminc éve profi
az idén 30 éves extrametál Üzlethálózat a kará-
csony közeledtével is világszínvonalú termékekkel, 
hatalmas és minden igényt kielégítő választékkal, 
hozzáértő kiszolgálással várja vásárlóit legújabb  
– a budapesti árkád 2-ben nyílt – üzletében.

www.extrametal.hu
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Egyedi és csillogó
a go print üzletben vásárolható ajándéktárgyak-
kal személyre szóló meglepetéssel kedveskedhet 
szeretteinek. ha exkluzív ajándékban gondolkodik, 
kitűnő a swarovski kristállyal díszített ajándéktár-
gyak bármelyike, melybe belegravírozzák a kért 
szöveget. kedves ajándék egy kispárna a kedvenc 
fotóval, egy saját fényképpel ellátott sál, törölköző, 
póló, kötény vagy bögre. elkészítik fényképes 
személyes fali vagy asztali naptárát is, melyen min-
den hónaphoz egy-egy kedves pillanatot társíthat.

www.goprint.hu

Baba-mama barát  
bevásárlóközpont
az árkád bővítése és megújítása során kiemelt figyelmet  
kaptak a kismamák és a kisgyermekes anyukák. Éppen ezért 
a szülők segítségére sietett a bevásárlóközpont, méghozzá 
egy fedett játszótérrel, a kölyökparkkal az árkád 2 i. emele-
tén, ahol igazi mesevilág várja a piciket, amíg anya elintézi  
a nagybevásárlást. ugyanezen a szinten a játéksziget hatal-
mas téren, megújulva várja a kicsiket. Fontos szempont a kis-
mamák komfortérzetének növelése is, ezért az árkád 1-ben 
és az árkád 2-ben is van pelenkázó- és szoptatóhelyiség. 
jó hír a kismamáknak, hogy a decemberi ünnepi időszakra 
ezeket is „elbabásítják”, kidekorálják, barátságosabbá  
teszik. megújult a kinder-buggy, azaz a gyerek-bevásárló- 
kocsi park is, hogy a gyerekeknek is élmény lehessen  
a bevásárlóközpontban való sétálás.

www.arkadbudapest.hu

Csöppnyi puhaság
a magas minőségű, bőrbarát, puha brendon Oskar plüss-
játékok hamar a baba kedvenceivé válhatnak. a kedves 
macik azonban nemcsak szórakoztatják a picit, de segítik  
a fejlődését is. a kollekcióban játszószőnyeg, zenélő  
körforgó, felhúzós zenélő játék, morzsolgatókendő, 
rögzíthető játék, csuklócsörgő, bébijáték, hűthető/
melegíthető plüss és fotóalbumos babakönyv kapható. 
remek karácsonyi ajándék a csöppségnek.

www.brendon.hu/oskar
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Meseország
sylvania faluban karácsonykor is nagy a nyüzsgés! nyuszi 
mamának a sok munka mellett azért szombatonként 
lesz ideje ellátogatni a játéksziget játékboltba, ahol sok 
meglepetéssel és játékkal vár minden kicsit és nagyot! 
nyuszi mamával a karácsonyi készülődés is remek kikap-
csolódás lesz az árkád 2 első emeletén.

www.jateksziget.hu

Profi kezekben
a klier Fodrászat november elején azzal a céllal szépült meg, hogy egy sokkal szebb  
és barátságosabb környezetet alakítsanak ki, ahol a vendég és a fodrász egyaránt jól érzi magát.  
a kliernél ezentúl is bejelentkezés nélkül, hosszú nyitva tartással várják a vendégeket a hét minden  
napján. az üzletben világmárkák termékeit használják (Wella, L’Oréal, kérastase), így nem kell félnünk  
– hajkoronánk biztos kezekben van. a jól bevált termékek otthoni használatra is megvásárolhatóak,  
ezáltal akár az otthoni hajkezelés után is úgy érezhetjük magunkat, mintha a szalonból jöttünk volna. 

www.klier.cz/hu

Ebben nem fog fázni!
Vészelje át az igazán hideg napokat a budmil divatos 
steppelt, hosszú fazonú, szőrmebéléses kabátjaival, 
amelyek az igazán hideg napokon bizonyítanak.  
polárbéléssel kényelmes viselet a hétköznapokon is. 
mindez megtalálható az árkád i. emeletén.

www.budmil.eu



30 az árkád budapest trendmagazinja

top trends
2 0 1 3 .  t É L i  á r k á d - h í r e k

Kölyökpark –  
játékbirodalom  
kicsiknek 
sokszor a bevásárlás a gyerekek számára nem 
egy izgalmas élmény, hanem unalmas, fárasztó 
kötelező program. a kÖLYÖkpark októbertől a 
bevásárlóközpont látogatóinak segítségére sietett 
egy hatalmas több szintes gyerekdühöngővel, 
amelyben mászófalak, óriáslégvár akadálypálya, 
hullám és csőcsúszdák színesítik a teret. számta-
lan érdekes játékkal szórakozhatnak a gyerekek, 
úgymint az indián csapda, üveghíd, cikkcakktorony, 
taposóakna, forgóajtó, labdamedence, hinták és 
póniciklik. természetesen a kÖLYÖkpark szülinapi 
buli rendezéséről is gondoskodik, ha kell. rengeteg 
pluszszolgáltatást is igénybe vehetünk, hiszen pici 
babák és kisgyerekek játékos mozgásfejlesztésére is 
felkészültek a játszóház képzett szakemberei.  
a mozgás fejlesztésén túl játékos, ritmusos  
és zenei készségfejlesztő programokkal is  
várják az ide betérő vendégeket.

www.kolyokpark.hu
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Szerelem első  
szaglásra!  

izgalmas, sejtelmes, csábító, egyedi 
és merész a the body shop új White 

musk smoky rose illata. tetőtől 
talpig az egzotikus virágok mámoros 

illatát viselhetjük magunkon.  
a dohányvirág, a fekete rózsa  
és az erőszakmentes pézsma  

keveréke titokzatos és elegáns illatot 
alkot, amelyhez méltányos közös-

ségi kereskedelemből származó 
bioalkoholt kevertek. a parfümtől a 
tusfürdőn át a testápolóig a White 

musk smoky rose kollekció a hideg 
idő ellenére is szabadjára engedi  
a bennünk megbújó vadmacskát.

www.thebodyshop.hu

Anya-lánya kollekciók
a stílus többé nem csak a felnőttek kiváltsága:  
a „mini me” kollekció trendi és igényes darabjai 
két méretben kaphatóak, így anyuka és kislánya 
egyforma kiegészítőket viselhet. magyarországon 
először, csak az Ourstyle butikban!

www.arkadbudapest.hu

Mindent a szemnek!
az Optic World exclusive optikai hálózat már 19 üzlettel 
büszkélkedhet, ahol a vásárlók professzionális optikai 
szolgáltatásokat vehetnek igénybe. Olyan világmárkák 
találkoznak itt, mint például a ray-ban, Oakley, gucci, 
bvlgari, Chanel, guess, retro. Felkészült szakemberek-
kel, baráti és exkluzív légkörrel, hatalmas választékkal  
és folyamatos akciókkal találkozhatunk az üzletben.

www.opticworld.hu
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Just black
a szezon egyértelmű sztárszíne a fekete, amellyel rengeteg formában,  
változatos anyagtextúrával és szexi megjelenéssel találkozhatunk. jönnek  
a fekete bőrök, szőrmék, és a néhol áttetsző, rafinált szabású fekete dzsör- 
zék. az ilyen fekete szettekhez hihetetlenül jól mutatnak a vakítóan piros 
kiegészítők, amelyeket a Van graaF-ban tudunk beszerezni. bátran  
viseljünk rafinált hatású, kettő az egyben dzsekiket, szűk szabású etui- 
ruhákat és kétrészes összeállításokat hangsúlyosan nőies derékfodorral!

www.vangraaf.com/hu

Új színfolt
ninakoko a legújabb bizsuüzlet-hálózat magyarországon, 
amely a legtrendibb divatkiegészítők és ékszerek 
széles választékával várja a hölgyeket. itt bárki megta-
lálja a legaktuálisabb trendeknek megfelelő kedvenc 
kiegészítőjét, legyen az egy alkalmi kristály nyaklánc  
vagy éppen egy elegáns táska.

www.arkadbudapest.hu

Kultúrprogramok  
a Designer térben
az árkád i. emeletén a designer- és start up-zónában 
december 1-jétől hagyományteremtő jelleggel új 
kulturális programsorozat indul. a széria első részében 
december 21-ig underground zenekarok akusztikus 
előadásaival várjuk a vendégeket. a közösségi kultúrtér 
neve: árkád unplugged ground. a zenészeket január-
ban a designerek és a stylistok követik. a zónában újabb 
és újabb események váltják majd egymást, melyekről a 
www.arkadbudapest.hu weboldalon a designer- és start 
up-zóna menüpont alatt lehet bővebben tájékozódni.

www.arkadbudapest.hu
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Elegáns,  
nőies, Charm
az évnek ebben az időszakában 
van igazán szükségünk el-
egáns, visszafogott és ünnepi 
öltözékekre. megsokszorozód-
nak az üzleti vacsorák, a céges 
összejövetelek és az év végi 
baráti koccintások. a Charmnál 
tökéletes darabokat találhatunk 
ezekre az eseményekre.  
a komplett megjelenés érde-
kében a táskától elkezdve  
a kesztyűkig, kalapokig minden 
egy helyen elérhető. Folyama-
tosan megújuló limitált szériás 
árukészlettel és szezonális 
akciókkal kedveskednek  
az árkád designer- és  
start up-zónájában.

www.charmlady.hu

Kristóf Szalon  
a jól öltözött férfiakért
egy férfi legszebb éke talán az öltönye lehet, amelyben fess,  
elegáns és magabiztosságot sugárzó egyben. az igazán jó 
öltönyt nehéz megtalálni, de szerencsére tudunk ajánlani egy 
helyet, ahol egyes öltönyök, kabátok, nadrágok 30-40% enged- 
ménnyel kaphatóak. a kristóf szalonban az ünnepekre akciók-
kal és elengedhetetlen ruhadarabokkal készülnek. s ha már 
erre járunk, ne feledjük, hogy egy gyönyörű inggel karácsonykor 
meglephetjük kedvesünket, édesapánkat, testvérünket.

www.kristof-ferfiruha.com
www.kristof-ferfiruha.hu

Krémes  
izgalmak

a starbucks az ünnepi szezon 
alkalmából ismét számos  

újdonsággal jelentkezik.  
a toffee nut Latte és az Orange 

mocha naran-csos aromájával 
örvendezteti meg a kávéitalok 

rajongóit. kapható lesz  
a gingerbread Latte, amelynek 
íze a friss mézeskalácsot idézi.  

a kávé-kedvelőknek a starbucks 
a Christmas blend szemes kávét 

kínálja, melynek édességét  
a gyömbér, a narancs és a fahéj 

aromája egészíti ki.

www.facebook.com/ 
StarbucksMagyarorszag

top trends
2 0 1 3 .  t É L i  á r k á d - h í r e k
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top trends
2 0 1 3 .  t É L i  á r k á d - h í r e k

Moletten is stílusosan,  
X-Class
a molett hölgyek számára régóta problémát jelent,  
ha csinosan szeretnének megjelenni, legyen szó üzleti, 
alkalmi vagy utcai viseletről. az X-CLass célja, hogy  
divatos és fiatalos megjelenést biztosítson a molett 
hölgyek számára is. az üzletben lehetőség nyílik olyan 
ruhadarabok megvásárlására, amelyekben alkatuk 
ellenére dögösnek és magabiztosnak érzik magukat. 
kollekcióikat azoknak ajánlják, akik kivételes,  
modern és színvonalas külsőt szeretnének tükrözni  
akár 6 XL-es méretben is. 

www.x-class.hu

Autóápolás felső fokon
készítsük fel autónkat is a télre! számtalan csodaszert 
kínálnak a gépkocsik védelmére, viszont ha profira bízza 
autóját, biztos védelmet kap a téli szennyeződések ellen. 
tudta például, hogy nanotechnológiás szélvédőbevonat 
alkalmazása esetén 80-90 km/h sebesség felett leperegnek 
a vízcseppek? így nem kell ablaktörlő lapátot használnia.  
a natur Washnál nanotechnológiás bevonatokat használnak, 
amelyek nemcsak a szélvédőre, hanem a kasznira, felnire, 
szövetekre is felvihetőek, és fél, de akár 2 évig is garantál-
tan megtartják hatásukat.

www.naturwash.hu

Prémiumbrandek 
az ÁRKÁD-ban
az egyedi ruhadarabokon túl nagy  
és világszerte ismert, szeretett  
márkákkal gazdagodott az árkád  
bevásárlóközpont. a gap és a  
Van graaF megnyitásával óriási vá-
laszték tárul elénk, amelyben biztosan  
találunk mindenkinek megfelelő kis 
figyelmességet az ünnepekre.  
a Van graaF megérkezésével olyan 
trendi, fiatalos és lendületes már- 
kákkal gazdagodott a bevásárlóközpont,  
mint például a pepe jeans. az sem 
ördögtől való gondolat, ha családunk 
gyermekkagjait egy-egy gap-darabbal 
ajándékozzuk meg.

www.arkadbudapest.hu
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accessories
s t í l u s o s  r é s z l e t k é r d é s

Link
designtér

egyre több designer költözik be az 
árkád magyar tervezők számára kiala-
kított designer zónájába. az elsőként 
nyitó link designtér egy egészen külön-
leges üzlet, hiszen maguk a designerek 
működtetik. az ille-olla, lengyel zsuzsi 
és zagabo márkák összefogásával  
megvalósuló kezdeményezés célja,  
hogy mindenki találkozhasson és  
megismerkedhessen a magyar divatter-
vezők által megálmodott kreációkkal.  
a polcokon kizárólag magyar tehetségek 
egyedi alkotásai kapnak helyet, továb- 
bá a vásárlók rendszeresen láthatnak  
vendégdesignereket, kiállításokat  
és workshopokat is. az egyedi formák 
rajongói itt mindent megtalálnak a  
ruháktól és a táskáktól kezdve az  
ékszereken át a meleg kötött holmikig. 

nyaklánc
19 800 Ft
Faludi G.
LINK 
desIgNtér

táska
38 990 Ft
lenGyel ZsuZsi
LINK desIgNtér

táska
56 990 Ft
lenGyel 
ZsuZsi
LINK 
desIgNtér

kötött sapka 
7200 Ft
Bálint sára 
Knitwear
LINK desIgNtér

ruha
23 000 Ft
ZaGaBo
LINK desIgNtér

ruha
16 900 Ft
ille-olla 
LINK desIgNtér

karkötő
19 900 Ft
lenGyel 
ZsuZsi
LINK 
desIgNtér

lánc
9800 Ft
Faludi G
LINK desIgNtér

gyapjúkabát
37 900 Ft
ille-olla
LINK desIgNtér

esőkabát
26 500 Ft
ZaGaBo
LINK 
desIgNtér
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ÁRKÁD Budapest – I. emelet

KOLLEKC IÓK

TERVEZŐK

KIÁLL Í TÁSOK

L I N K  D E S I G N T É R

www.linkdesign.hu

link_hirdetes_arkadium_2013_1031_ok.indd   1 11/4/13   10:47 AM
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accessories
s t í l u s o s  r é s z l e t k é r d é s

mellény
29 000 Ft
caKó
ourstyLe

Fülbevaló
16 000 Ft
Kármán 
Jewelry 
ourstyLe

pulóver
11 490 Ft
yaKira
ourstyLe

ruha
16 900 Ft
musume 
ourstyLe

nyaklánc
24 200 Ft
doridea 
ourstyLe

bőr szoknya
18 000 Ft
Zoe PHoBic
ourstyLe

bőrtáska
37 800 Ft
nuBu
ourstyLe

telefontok
12 000 Ft
aBodi dóra
ourstyLe

karkötő
13 970 Ft
BaláZs lilla
ourstyLe

nyaklánc
7400 Ft
reKKo 
ourstyLe

poncsó
34 990 Ft
wild Pastel
ourstyLe

Ourstyle
Boutique

jogos igényünk az egyediség, és az 
egyéniségünk kifejezése a divat által. 
Ha egyedi tervezésű ruhákra gondolunk, 
akkor rögtön eszünkbe jut, bizony nem 
olcsó mulatság így felépíteni egy gardró-
bot. de szerencsére most jó áron kiváló 
minőségű tervezői darabokat foghatunk 
ki. elég csak az ourstyle boutique-ig 
mennünk, ahol igazán hazai és igazán 
különleges ruhákkal, kiegészítőkkel 
találkozhatunk. a cél a fiatal magyar 
divattervezők bemutatása az üzlet  
polcain, ahonnan akár egyenes lehet  
az út a nemzetközi hírnév felé is.  
megtalálhatóak az üzletben az artista, 
es tu un ange?, aarion, zoe pHobiC, 
Yakira, tHe mama kin, zoltan+,  
Wild pastel legújabb kollekciói,  
illetve a karman jewelry ékszerei.
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magyar divat / válogatott vintage

Árkád 2, első emelet
www.facebook.com/OurstyleBoutique
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t e l j e s  n ő i  s z e t t e k

Az éj királynője
számtalanszor hallottuk már, hogy télen 
ne öltözzünk csak és kizárólag sötét 
színekbe, hiszen annyi szép árnyalat 
van, ami feldobhatja a hétköznapokat. 
na de mi a helyzet akkor, ha a hangu-
latunkkal semmi baj sincs, ellenben 
szeretnénk valami igazán elegáns és 
misztikus légkörbe burkolózni? nem 
kell félni a feketétől, egy kis csillogással 
megbolondítva nem tudunk elképzelni 
elegánsabb ünnepi szettet. Válasszunk 
például csipkét, dobjuk fel csillogó 
kiegészítőkkel, és máris mehetünk 
ünnepi vacsorára vagy az éjszakába 
szórakozni. a textúrák és anyagok 
váltakoztatásával még izgalmasabbá 
varázsolhatjuk fekete szettünket. 
Hódít a szőrme és a bőr is, a kettő 
kombinációjával szilveszterkor vadító 
divatistennők lehetünk az év utolsó  
nagy buliján. Vegyünk egy klasszikus,  
kellemesen magas sarkú fekete köröm-
cipőt, vagy válasszunk bokacsizmát. 

accessories
n ő i  b a z á r

szemüvegkeret
29 990 Ft
Guess
optIc WorLd

Fülbevaló
69 990 Ft
esPrit
MIracoLo

karkötő
74 100 Ft
tHomas saBo
Juta

ruha
42 690 Ft
Guess Jeans 
VaN graaf

laptáska
6400 Ft
BIJou BrIgItte

magas sarkú
cipő
17 995 Ft
Zara

bokacipő
24 990 Ft
Gas sHylocK
Borgo

táska
44 900 Ft
nardelli
saLaMaNder

szoknya
9995 Ft
caMaÏeu

kiskabát
32 990 Ft
aPanaGe 
VaN graaf

nyaklánc
4995 Ft
BershKa

Öv
4900 Ft
INtIMIssIMI
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accessories
F é r F i b a z á r

Ünnepi stílus
elmosódtak a határok az igazi  
business casual és a lezser hétköz-
napi viseletek között a férfiaknál is. 
nem kell különleges alkalom ahhoz, 
hogy néha egy kicsit elegánsabban 
induljunk munkába, bár a december 
rengeteg szép ünnepet tartogat.  
egy jól szabott zakó még farmerral  
is rengeteget dob megjelenésünkön,  
és nem kell átöltözni az esti vacso-
rához sem. sőt, egy picit elegánsabb, 
de inkább fogalmazzunk úgy,  
jól szabottabb összeállításban  
a tartásunk is megváltozik, magabiz-
tosságunk pedig az egekben szárnyal. 
Válaszunk színes, mintás ingeket  
kordzakóval és farmerral, lazítsuk fel 
egy bohókás csokornyakkendővel. 
adjuk meg a hónapnak, ami jár neki, 
ünnepeljünk minden napot hanyag, 
férfias eleganciával!

nyakkendő
3990 Ft
h&M Öltöny

54 990 Ft
FinsHley 
&HardinG
VaN graaf

karóra
335 000 Ft
JunGHans  
MIracoLo

Cipő
32 990 Ft
VagaBoNd

mandzsetta-
gomb
32 800 Ft
sWaroVsKI

aktatáska
9995 Ft
Zara

bokacipő
32 990 Ft
offIce shoes

karóra
59 990 Ft
esPrit
MIracoLo

nadrág
18 990 Ft
suPer 
sKinny
gap

optikai keret
29 990 Ft
Guess
optIc WorLd

Öv
3595 Ft
BershKa

A legtrendibb divAtház 

DR_32315_Arcad_3   1 31.10.13   14:41

ing 
19 990 Ft
Pierre cardin 
VaN graaf
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A legtrendibb divAtház 

DR_32315_Arcad_3   1 31.10.13   14:41
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accessories
l á n Y k a b a z á r

Hercegnők 
divatja

a kislányok egyik nagy álma az alkalmi 
viselet, hiszen ilyenkor előkerülnek 
a különleges kisruhák, és minden 
lányka igazi hercegnőnek érezheti 
magát. az idei télen a kicsik divatját is 
letisztultság és az elegancia jellemzi. 
itt is megjelenik a szezon legtrendibb 
színkombinációja: a fekete és a piros. 
ez a színpárosítás pedig tökéletesen 
illik kedvenc ünnepünkhöz, a kará-
csonyhoz. Öltöztessük a kisebbeket 
például egy laza piros szoknyácskába 
masnis zsebbel, amiben a kincseiket 
tarthatják, a nagyobbaknak pedig 
adjunk csillogó táskát és szegecses  
balerinát, hogy úgy érezhessék 
magukat, mint a felnőttek. játsszunk 
egy kicsit az összeöltözéssel: igazítsuk 
egymáshoz anya-lánya ruhatárát,  
mutassuk meg, hogy az alma nem 
esett messze a fájától.

Hajpánt
2990 Ft
BIJou 
BrIgItte

ruha
8990 Ft
gap

kistáska
2990 Ft
NeW yorKer

karkötő
1090 Ft
cLaIre’s

balerinacipő
5990 Ft
deIchMaNN

táska
4590 Ft
c&a

Öv
6995 Ft
proMod

nadrág
4990 Ft
gap

dzseki
13 995 Ft
Zara

kalap
2990 Ft
h&M

nyaklánc
24 100 Ft
sWaroVsKI

balerinacipő
6995 Ft
sprINgfIeLd
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Lepd meg szeretteidet ajándékcsomagjaink egyikével!
Ajándékcsomagjaidat Te is összeállíthatod!

Tedd bele különleges, érlelt kávébabokat tartalmazó
Christmas Blend kávénkat és kedvenc karácsonyi

bögrédet vagy termoszodat!

A  tö k é l e t es  A já n d é kot  k er es e d ?
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accessories
F i ú b a z á r

Elegáns
gézengúzok

egy édes, cserfes mosolyú kisfiú 
csokornyakkendőben – ez a kép egyet-
len perc alatt több ezer női szívet  
tör össze. Ha szeretnénk mini szív-
tiprónak öltöztetni csemeténket, most 
bátran megtehetjük, a tervezők nem 
kímélték meg a kisfiúdivatot sem  
a bohókás ingektől, nyakkendőktől, 
zakóktól. Ünnepi alkalmakra kiváló 
választás, bár arra azért ügyeljünk, 
hogy kényelmesen tudjanak mozogni. 
a kicsiktől nem várhatjuk el, hogy 
ugyanúgy vigyázzanak az ünnepi 
szettjükre, mint a nagyok, de nem  
árt, ha minél korábban megszokják, 
hogy elegánsan sem kell kényel-
metlenül érezniük magukat.  
ebben egészen biztosan segítségünkre 
lesz a nőnemű rokonok fátyolos 
tekintete, amikor az elegáns srácok 
zakóban robognak be a nappaliba. 

szemüveg-
keret
24 990 Ft
optIc WorLd

zakó
13 995 Ft
Zara

nadrág
12 995 Ft
sprINgfIeLd

karóra
9490 Ft
casio
ÁrKÁd óra

Öv
2390 Ft
NeW 
yorKer

bokacipő
12 900 Ft
deIchMaNN

bokacipő
44 990 Ft
offIce shoes

karkötő
1390 Ft
cLaIre’s

Öv
8995 Ft
sprINgfIeLd

nadrág
4490 Ft
BreNdoN

ing 
3990 Ft
h&M

sapka
4490 Ft
BreNdoN
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ÜNNEPELJ
  VELÜNK!

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

Lepd meg
szeretteidet Reno
ajándékkártyával!

Arcadium_200x260mm.indd   1 30.10.13   12:52
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nőknek

Ajá
ndék-

ötle
te

k

Ezü
st 

gy
űrű

  

33 5
00 Ft

Ara
nyg

yű
rű

  

363 9
00 Ft

pandora

Gye
rty

a

6790 Ft

am
bie

nte

Ruha

14 9
00 Ft

in
ti

m
iS

Sim
i

Óra
37 9

90 Ft

ESPRIT

m
ir

aCoLo

M
ell

ta
rtó

  

és
 bugy

i

8900 Ft
 és

 

4900 Ft

in
ti

m
iS

Sim
i

bea
uty 

sz
et

t

6390 Ft

tH
e b

odY S
Hop

Par
fü

m

3999 Ft

KATH
Y P

ERRY

KILL
ER Q

UEEN

dm

bög
re

3590

Sta
rbUCKS

Par
fü

m

15 3
00 Ft

M
IM

ÓZA
&AKÁC 

L’o
CCita

ne

Kar
kö

tő

13 9
70 Ft

BALÁZS LI
LL

A

oUrStYLe

Fü
lbev

aló

37 9
00 Ft

Sw
arovSKi



51Az ÁRKÁd budAPEST TRENdMAGAzINjA

Piros varázs
Mi olyat tudnánk még vásárolni az imádott 
nőnek, ami még nincs neki? Rendkívül 
nehéz időszak ez minden férfi számára, 
különösen, ha nem szeret vásárolni,  
és magának is kizárólag a praktikusság 
jegyében hajlandó bármit is megvenni. 
Segítünk: egy nő nem a praktikusságra 
vágyik karácsonykor! Inkább olyasmire, 
amitől igazán elbűvölőnek érzi magát. 
Amit ha használ, felvesz vagy ránéz, tudja, 
ő a legcsodásabb nő az egész világon, 
a társa pedig csak őt szereti. Az idei tél 
verhetetlen trendje a csodás piros, ami  
a mélybordótól az élénkkárminig bármi-
lyen árnyalatban hibátlan választás.  
Nézzük át ezt a kis összeállítást, és  
ne aggódjunk az ajándék miatt túlságo-
san. Ajándékbontáskor a legszikrázóbb  
csillagszóró kedvesünk szemében fog 
ragyogni, ha érzi, hogy szerelemmel  
választottuk ki a meglepetést. nőknek
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accessories
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Stílusikon
születik

A legtöbb férfinak felnőttkorára már jól ki-
alakult szokásrendszere van, amin bizony 
sokszor nem könnyű változtatni. Egy-két jól 
megválasztott ajándék azonban rengete-
get segíthet a fejlődésükben, különösen, 
ha nem nekik kell megvásárolniuk azt  
a bizonyos trendi zakót, hanem legfeljebb 
csak ki kell cserélniük egy kicsit nagyobb-
ra. Sokszor csupán a vásárlásfóbia áll  
akadályként az igazi divatikonná válás 
előtt, a karácsony viszont igazán remek 
alkalom arra, hogy segítsük őket ebben.  
Összeállításunkban a hangsúlyt a kifino-
mult hétköznapi eleganciára helyeztük, 
amely egészen biztosan megdobogtat 
minden női szívet. Ha pedig mégis amellett 
döntünk, hogy inkább mellőzük a ruhatár 
bővítését, számtalan hasznos tárgyat  
válogattunk össze. Ezekből könnyűszerrel  
megoldható a karácsonyi ajándékozás. 
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accessories
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Pulóv
er
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Álmok 
országában

A karácsony az az ünnep, amelyre min-
denki szívesen emlékszik vissza gyerek-
korából. Így van ez most is, a gyerkőcök 
egész évben várják ezt az ünnepet. Ilyen-
kor tényleg úgy érzik, minden álom valóra 
válhat, hiszen ők egész évben jól visel-
kedtek, a jézuska, a Mikulás és az Angyal 
pedig minden kérésüket teljesíteni fogja. 
Készülnek a listák, a rajzok, megkezdődik 
a szekrények felforgatása az elrejtett  
ajándékok utáni kutatásban. Mi pedig 
mosolyogva állunk a süteményillatú  
konyhában, és tudjuk, mi pontosan  
ilyenek voltunk ennyi idősen. változzunk 
jó tündérré, és teljesítsük az álmaikat, 
ám igazán trendi, mai köntösbe bújtatva. 
Legyen szó játékról, könyvről vagy ruha-
neműről, segítünk kicsit, minek örülnének 
idén leginkább az apróságok. gye

re
keknek

Ninte
ndo

m
edia

 m
arKt

iTo
uch

99 9
00 Ft

iS
tYLe

Fé
nyk

ép
ez

őg
ép

(ü
té

s- 
és

 ví
zá

lló
)

79 9
90 Ft

SonY C
ente

r

Fü
gg

őp
ály

a

10790 Ft

HOT W
HEELS

Já
té

KSzig
et

Póló

7990 Ft

Le
vi’S

Hajó

1590 Ft

Já
té

KSzig
et

Óra
29 9

90 Ft

IC
E S

W
ATC

H

aLa
SKa 

óra-éKSzer

bög
re

2390 Ft

HappY b
ox

Sap
ka

2990 Ft

bUdm
iL

Plüss
áll

at

5190 Ft

HappY b
ox

Cipő

39 9
90 Ft

AIR
 M

AX 9
0 

ESSENTIA
L

garage 

Sto
re



Zorka (balra): Pulóver 13 990 Ft adidas | Farmerdzseki 5990 Ft H&M | Nadrág 7990 Ft Gap | Csizma 8990 Ft reno | Plüssló 1990 Ft JátéksZiGet
sZonJa (Jobbra): Pulóver 4490 Ft teZenis | Póló 1290 Ft H&M | Kabát 29 990 Ft dockyard | Legging 3900 Ft calZedonia

Sapka 4990 Ft dockyard | Cipő 12 990 Ft adidas | Plüssnyuszi 3490 Ft JátéksZiGet

Divat egyéniségre szabva

árkáD  
FASHION
A hideg hónapok rideg és rusztikus hangulatot hoznak  
ruhatárunkba is. Ilyenkor leginkább a sötétebb földszínek,  
valamint az örök klasszikus, a fekete dominál. Ez nem jelenti azt  
persze, hogy a sötét árnyalatokat nem lehet ötletes, üde módon ötvözni.  
Idén a királykék, a piros és a fehér színek egészítik ki optimálisan a téli kollekciókat. 



dani: Mellény 24 990 Ft adidas | Pulóver 4990 Ft teZenis | Kapucnis póló 2490 Ft teZenis | Nadrág 23 990 Ft MustanG
Cipő 27 990 Ft Nike/bp sHop | Óra 32 990 Ft Miracolo

hELySzÍN: bP ShoP

árkáD  
FASHION



ákos: Kabát 34 990 Ft saxoo london |  Garbó 9990 Ft kristóf sZalon |  Sál 6990 Ft kristóf sZalon | Nadrág  21 990 Ft dockyard
Sapka 2390 Ft HuManic | Táska 10 995 Ft reserved

hELySzÍN: ourSTyLE bouTIquE



Zorka (balra): Pulóver 7990 Ft Gap | Legging 3900 Ft calZedonia | Csizma 13 990 Ft reno | Fülvédő 1490 Ft ninakoko
 Plüss hóember 2490 Ft stile interio | Táska 12 500 Ft kibabaya store | Kulacs 6900 Ft kibabaya store

réka (köZépen): Mellény 16 995 Ft proMod | Pulóver 11 900 Ft intiMissiMi | Nadrág 9995 Ft proMod
Csizma 42 990 Ft HuManic | Öv 2000 Ft Hew fasHion | Sapka 15 980 Ft cHarM | Karkötő 12 990 Ft Miracolo  

Óra 64 000 Ft Guess/Miracolo | Táska 39 990 Ft salaMander
sZonJa (Jobbra): Kabát 9990 Ft Gap | Pulóver 18 000 Ft ourstyle | Legging 2990 Ft teZenis | Szoknya 3990 Ft H&M | Csizma 6190 Ft ccc sHoes

Karkötő 10 500 Ft Thomas sabo/Juta óra-éksZer | Karkötő 14 000 Ft karamaN/ourstyle
Plüssmaci 4890 Ft JátéksZiGet | Válltáska 15 900 Ft kibabaya store | Kisbőrönd 6900 Ft kibabaya store

hELySzÍN: jáTéKSzIGET



réka (balra): blézer 16 995 Ft proMod | Pulóver 21 990 Ft MustanG | Szoknya 5995 Ft reserved | harisnya 1490 Ft konkurencia
Csizma 29 990 Ft borGo | Táska 13 980 Ft cHarM | Karkötő 63 900 Ft D&G/alasZka óra-éksZer | Fülbevaló 63 900 Ft D&G/alasZka óra-éksZer

sZonJa (Jobbra): Kabát 11 990 Ft Gap | Leggings 2790 Ft c&a | Csizma 16 990 Ft reno | Mesekönyv 1990 Ft brendon

hELySzÍN: jáTéKSzIGET



dani (balra): Kabát 39 990 Ft dockyard | Kapucnis pulóver 17 990 Ft bp sHop | Póló 12 990 Ft dockyard
Szemüveg 17 990 Ft reTro/optic world 

ákos (Jobbra): Kabát 29 990 Ft balance | Ing 12 990 Ft dockyard | Pulóver 9990 Ft saxoo london | Nadrág 7495 Ft reserved
Táska 19 990 Ft buGaTTi/salaMander | Fényképező 159 990 Ft Nex5Trk/sony center

hELySzÍN: bP ShoP



dani (balra): Kabát 25 995 Ft Zara | Pulóver 26 990 Ft Helly Hansen | Póló 2490 Ft teZenis | Nadrág 13 995 Ft Zara
Csizma 49 990 Ft borGo | Sál 4995 Ft reserved | Óra 83 900 Ft Diesel/árkád óra 

ákos (Jobbra): Kabát 12 995 Ft reserved | Pulóver 22 990 Ft kristóf sZalon | Ing 14 990 Ft saxoo london | Nadrág 16 790 Ft dockyard
Sál 7990 Ft kristóf sZalon | Cipő 16 990 Ft reno 

hELySzÍN: árKáD 2



Zorka (balra): Kabát 8590 Ft c&a | ruha 4990 Ft H&M | Sapka 2990 Ft teZenis | harisnya 1990 Ft konkurencia | Cipő 2990 Ft H&M
Titkos napló 11 990 Ft moNsTer hiGh/JátéksZiGet | baba 8990 Ft moNsTer hiGh/JátéksZiGet   

réka (köZépen): Kabát 37 990 Ft Zara | blúz 17 430 Ft Metropolis | Szoknya 7495 Ft reserved | harisnya 1350 Ft calZedonia
Nyaklánc 4490 Ft ninakoko | Fülbevaló 2690 Ft  ninakoko | Csizma 29 990 Ft borGo | Táska 13 990 Ft borGo | Kesztyű 5995 Ft proMod

sZonJa (Jobbra): Mellény 5990 Ft H&M | Póló 4490 Ft Gap | ruha 9490 Ft Gap | Cipő 2990 Ft H&M | Leggings 3900 Ft calZedonia
Plüssjáték 7490 Ft Chi-Chi love moNsTer/JátéksZiGet
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Fagypont alatti szépségtippek
A LUXUSKÜLSŐ TITKA

Fagyos nappalok, szitáló köd, sűrű hóesés – itt az ideje megváltoztatnunk  
szépségápolási szokásainkat, hogy a téli hónapokban is  

szép legyen a bőrünk, illatos és bársonyosan puha maradjon a testünk,  
lelkünk pedig békére találjon.
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beautys m i n k t r e n d e k

Ünnepi sminkek
A sminkelés ősidők óta a nők eszköze 
szépségük hangsúlyozására.  Össz-
hangban van viselője személyiségével, 
igazodik annak adottságaihoz. Köze-
lednek az ünnepek, amikor több mun-
kahelyi, üzleti és családi eseményen 
kell részt vennünk, melyek megkövete-
lik az alkalmi ruhaviseletet és egy-egy 
különleges sminket. 

lépésről lépésre
Mindennek a tiszta és hidratált arcbőr 
az alapja. Ha tehetjük, még az ünnepek 
előtt keressük fel kozmetikusunkat 
egy arckezelésre. Erre az előkészített 
alapra már könnyen készíthetjük el a 
megfelelő sminket. A mélyebb karikák 
eltüntetéséhez, továbbá az egyenletes 
bőrszín érdekében használjunk kor-
rektort és folyékony alapozót, melyet 
porpúderrel fixálunk. 

igéző tekintet
A szemfestésnél több színt érdemes 
használni, és általában azt, amelyik 
kiemeli a szemünk színét. Lehetőleg 
a természetes és üde barnák, zöldek, 
rózsaszínek, mályvák, szürkék közül 
válasszunk, de az alkalmi smink-
hez mindenképpen a fekete, füstös 
hatású szemfestés és a csillogó ezüst 
vagy csillám szemhéjpúder passzol a 
leginkább. Szemöldökünk legyen jól 
formázott, látható, természetes hatású, 
de nem „rajzolt”! A fekete vagy barna 
szempillaspirál kötelező. A fekete tus 
most reneszánszát éli, huncut macska-
szemeket varázsolhatunk vele estére, 
sőt a csábos, igéző tekintet érdekében 
műszempillákat is bevethetünk.  
A rúzsok között bátrabban válogatha-
tunk – ha valaki a vörös rúzstól kerül 
igazán elemébe, akkor most nyugodtan 
felviheti ajkaira. A meghitt családi 
ünnepekre viszont inkább csillámló, 
rózsás színű szájfényt válasszunk.

la
n

č
O

m
e

érzéki színek
az ikonikus absolu rouge  
a lancome-tól 3 új, 
különösen elegáns és 
kifinomult árnyalatban tér 
vissza. a tőle megszokott 
kényelmes viseletet és 
eredményt biztosítja  
pro–Xylane tm tartalmának 
köszönhetően. a rúzsok 
vonzó arany ékszerdobo-
zokba öltöztek, melyek 
fekete csipkével díszítettek.

1
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4

1. szempillaspirál Clarins/Marionnaud
2. púder shimmering TerraCoTTa/FlorMar
3. szemhéjtus Chanel/douglas
4. rúzs pure color esTée lauder/douglas
5. szemhéjfesték Chanel/douglas
6. szemfestékpaletta Chanel/ douglas
7. szájkontúrceruza yves rocher

  8. szemhéjfesték all abouT eyes/douglas
  9. körömlakk Chanel/douglas
10. selyempor/The Body shop
11. szájkontúrceruza isadora/douglas
12. szérum all abouT eyes Clinique/Marionnaud
13. púder/The Body shop 
14. szájfény lanCome/Marionnaud
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beautya r c á p O l á s  f e l s ő f O k O n

Megfelelő 
védelem
Télen az arcbőr érzékenyebbé válik, 
ezért fokozott ápolást igényel.  
A folyamatos hőmérséklet-ingadozás 
kibillenti az egyensúlyából, kiszárítja  
és hámlasztja. A kinti fogvacogtató 
hideg és a benti száraz, meleg levegő 
közti különbség különösen nagy meg-
terhelést jelent a vékony és érzékeny 
arcbőr számára. Az irritált bőr érzéke-
nyebben reagál a napfényre is, a káros, 
ingerlő anyagok pedig sokkal köny-
nyebben bejutnak a bőrbe.

Hatóanyagok bűvöletében
Általánosságban érvényes, hogy ebben 
az évszakban minden bőrtípust száraz-
nak tekinthetünk. Hogy bőrünk  
elegendő tápanyaghoz juthasson,  
érdemes betartani az optimális zsír 
(30%) és nedvesség (70%) arányt.  
Az arc számára tökéletesek azok  
a krémek, melyek olajos-vizes emulzió 
alapúak, regeneráló anyagokban  
gazdagok. Egyik legnépszerűbb  
hatóanyag a karité (shea) vaj, melyet 
számos készítménynél használnak.  
A vajat az afrikai karitéfa diójából 
készítik, a szerkezete nagyon hasonlít  
a bőr zsírjaihoz, emellett sok bőrnyug-
tató anyagot is tartalmaz. A bőr  
védőrétegét és a sejtenergiát állítják 
helyre az aminopeptides krémek.  
Koordinálják a különböző anyagcsere-
folyamatokat, s ezáltal képesek kijaví-
tani a károsodott sejteket, beindítják  
a kollagéntermelést, és belülről újítják 
meg a bőrt. Természetesen más ható-
anyagok is elősegítik bőrünk optimális 
regenerálódását a hideg hónapokban. 
A szérumok, a nappali-esti krémek,  
illetve a szemkörnyékápolók olyan bőr- 
öregedést gátló készítmények, melyek 
feszesebbé és üdébbé teszik arcunkat. 

kényezTeTő ápolás
az annemarie börlind aqua-
nature Hidratáló pakolás az 
értékes hialuronsavnak és 
tengeri növények kivonatának 
köszönhetően hidratálja, 
kisimítja és finomabbá teszi 
a bőrt. Használatával a bőr 
felfrissül, az arc megfiatalo-
dik, újjáéled. ecokontrol által 
minősített natúrkozmetikum.

1
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1. szérum Cellular PerformanCe sensai Kanebo/douglas
2. szemránctalanító szérum sisley/Marionnaud
3. nappali arckrém anti age global/yves rocher
4. szemránctalanító krém bio-PerformanCe shiseido/douglas
5. arcmaszk és testkrém sKin Caviar la Praire/douglas

  6. korrektorkrém ibuKi shiseido/douglas
  7. szérum rePairwear laser foCus Clinique/Marionnaud 
  8. szérum blue-TheraPy bioTherm/Marionnaud
  9. szérum suPer aqua-serum guerlain/douglas
10. arckrém reviTalizing suPreme esTée lauder/Marionnaud
11. arckrém Cellular PerformanCe sensai Kanebo/douglas

2
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Nosztalgiázás
parfümökkel
Bár az aktuális trendek is nagyban 
befolyásolják a parfümpiacot, az illat-
kreátorok szerint a 2013–14-es  
szezon mégis a nosztalgia jegyében 
telik. Divat és illat soha nem fonódott  
még össze ennyire, mint az elkö- 
vetkező időszakban. Elég, ha csak  
rápillantunk az üvegcsékre – már  
a csomagolás önmagában is felér  
egy trendüzenettel.

beköszöntött  
a reneszánsz
Az illatkreátorok igazán romantikus 
hangulatba kerültek az idén: a parfü-
mökön az ékkövek színe köszön visz-
sza, míg az illatokban az angol vörös 
rózsa, a fekete orchidea és a vintage 
virágok érezhetőek. 2014 parfüm- 
piacán igazi reneszánszukat élik a 
cukros rózsaszirmok, a friss viola  
és a jácint, de a mesés kelet csodái is 
testet öltenek az illatkompozíciókban. 
Akik kedvelik a jázmin, a cédrus,  
a pacsuli és a vanília illatát, könnyen 
új kedvencre lelhetnek a parfüméri-
ák polcain.

divat és illat
Mozifilm sohasem volt akkora hatás-
sal a trendekre, mint az idén nagy 
sikerrel bemutatott A nagy Gatsby. 
Ennek köszönhetően a fás jegyeket  
és a klasszikus kölni illatát kaptuk 
vissza. A nosztalgiázás most egyéb-
ként is nagy divat, ezért – némi fris-
sítéssel – több parfümcég visszahozta 
régi, híres illatait. Így tért vissza még 
Marilyn Monroe is a Chanel N5  
arcaként! A retró parfümöknek sokan 
örülhetnek, hiszen újra beburkolóz-
hatnak a sok évvel ezelőtt megszere-
tett, jól bevált illatokba, sőt  néhány 
kellemes emlék is visszatérhet általuk. 

d
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Téli ragyogás
christian dior, a korát 
meghaladó szellemiségű 
tervező és illatkreátor, egy 
olyan világot akart alkotni, 
amely a nőiességet ünnepli, 
ahol a divat és a parfüm 
egybeforr. az új j’adore  
a virágcsokor legcsodásabb 
változata. fő jegyei:  
Ylang Ylang eszencia  
a comoro szigetekről,  
török rózsa eszencia,  
sambac jázmin abszolút.

1
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1. potion dsquared2/douglas
2. so elixir yves rocher
3. zen gold elixir shiseido/douglas
4. guilty intense guCCi/douglas
5. jour pour femme boss/Marionnaud
6. body tender burberry/douglas

7. le parfum elie saab/douglas
8. the One dolCe&gabbana/douglas
9. ange ou demon secret givenChy/douglas
10. just cavalli roberTo Cavalli/Marionnaud
11. prémiere guCCi/Marionnaud
12. sexy amber miChael Kors/douglas

2
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4
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7
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beautyt e s t  é s  l é l e k

Testtuning
A téli testápolás helyes szépítőstraté- 
giája a kíméletesség. Jobbak azok a 
bőrradírok, amelyek nem tartalmaznak 
durva dörzsölő anyagokat, így még a 
most érzékenyebbé vált bőrt is kíméle-
tesen simítják. Az előkészített bőr sok-
kal jobban fel tudja szívni a krémekben 
lévő hatóanyagokat. Optimális finom-
tuning a testnek: a szárazabb részeket, 
könyököt, sarkat és dekoltázst már 
reggel radírozzuk át zuhanyzás során, 
majd alaposan kenjük be testápoló 
krémmel. 

só és olaj 
A sós fürdő télen igazi újjászületést hoz 
a bőrnek! A magas sótartalmú vízben 
a bőr megduzzad, bőségesen raktároz 
a nedvességből. Ezért fürdés után csak 
itassuk le testünkről a maradék vizet,  
és gyorsan krémezzük be magunkat, 
különben az elraktározott víz hamar  
elillan a bőrből – és szárazabb lesz, 
mint volt! Ezért adnak a legtöbb  
fürdősóhoz visszazsírosító olajat is.  
Az érzékeny vagy száraz bőrűek válasz- 
szák a Holt-tengerből származó fürdő-
sót. Elősegíti az elhalt sejtek lehámlását, 
magas ásványianyag-tartalma pedig 
valóságos gyógyír a bőrnek: a magné-
zium például bejut a mélyebb bőrré-
tegekbe is, normalizálja a bőr anyagcse-
réjét, a kalcium csillapítja a viszketést, 
a kálium gyulladáscsökkentő, a bróm 
pedig nyugtató és normalizálja a hámlást. 

különleges meglepetés
Karácsonykor sokan bajban vannak 
a megfelelő ajándék kiválasztásában. 
Ebben idén a kozmetikai cégek ismét 
segítségünkre vannak, hiszen számos 
márka különleges csomagolásban  
állítja össze termékeit, megkönnyítve 
ezzel a választást. Egy-egy díszdoboz-
ban megvan minden, amire szükség 
lehet. A siker pedig garantált! 

karácsonyi 
csoda 
a bioaktív gránát-
almakivonatokban 
gazdag termékek 
kiegyensúlyozzák  
a bőr nedvesség-
tartalmát, és  
kellemes tapin-
tásúvá teszik. 

1
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  7. ajándékcsomag merry christmas/lush 
  8. Hajápoló szett volumeTry loreal/klier
  9. szappanszett bonne mere szaPPanTrió/locciTane
10. ajándékdoboz CoConuT Cube/The Body shop
11. ajándékdoboz hemP gifT box/The Body shop

1. kézkrém meglepetéssel almond hand/The Body shop
2. ajándékdoboz mimóza&aKáC/locciTane
3. ajándéktáska dove/dm 
4. szappanszett gingerbread sCoTTish fine soaP/douglas 
5. ajándékcsomag i wanT Candy/lush
6. bioaktív aloe vera csomag dr organiC/harMÓnia reForMház

2
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5
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7
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Ünnepeink desszertjei

csodás klasszikusok

Ha karácsonyi finomságokkal szeretnénk elkápráztatni szeretteinket,  
ne bízzunk semmit a véletlenre. Az igazán nagy élményt egy remek nagyi  

vagy egy gondos anya által a végletekig tökéletesített, egyedi fogások jelentik.  
Receptjeinkkel kalandos utakra csábítjuk önöket, próbálják ki, alakítsák át,  

tegyék a család kedvencévé ezeket a különlegességeket! 
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á’ la carte
c s o d á s  k l a s s z i k u s o k

kávés macaron 
Hozzávalók: 90 g tojásfehérje, 200 g porcukor, 25 g kristálycukor, 110 g mandulaliszt, 5 teáskanál instant kávé.  
Töltelék: 75 g vaj, 75 g porcukor, 1 evőkanál tejszín, 1 csipet só, fél rúd vanília belseje 
Elkészítés: macaron készítésénél fontos, hogy a hozzávalókat pontosan mérjük ki, illetve hogy minden alapanyagot az előírtak 
szerint készítsünk elő. a mandulalisztet, a porcukrot és a kávét szitáljuk át, és úgy adjuk a liszthez. a tojásfehérje  a másik  
sarkalatos pontja a macaronnak, ugyanis öregíteni kell. szobahőmérsékleten lefedve egy napig vagy hűtőszekrényben tárolva  
4–5 napig pihentessük. ezután verjük fel, majd a cukrot apránként hozzáadva verjük kemény habbá. dolgozzuk össze a mandula-
lisztes masszát a tojásfehérjével, és töltsük habzsákba. 3–4 cm átmérőjű egyforma köröket nyomjunk egy sütőpapírral bélelt tep-
sibe. Fél óráig pihentessük így, majd 160°c-ra előmelegített sütőben 5–10 percig süssük. ekkor nyissuk ki az ajtót, és 130°c-on  
süssük tovább még 5 percig. akkor jó, ha a macaronokat könnyű levenni a papírról. Vigyázzunk, nehogy megbarnuljanak! a tölte-
lék készítéséhez a vajat keverjük habosra a sóval és a cukor felével, majd kézi habverővel dolgozzuk tovább, beleöntve a tejszínt,  
a többi cukrot és a vaníliát. két korong közé töltsük a krémet.
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Gyömbéres fudge 
Hozzávalók: 13 dkg cukrozott sűrített tej,  
7 dkg cukor vagy barna cukor, 3 dkg méz,  

4 dkg vaj, 1 kiskanál szódabikarbóna,  
6 dkg fehér csokoládé, szárított  

gyömbérdarabkák 
Elkészítés: a fudge a tejkaramella csoko-
ládés, mennyei változata. a sűrített tejet a 

cukorral, a mézzel, a vajjal és a szódabikar-
bónával egy lábasban alacsony hőfokon, ál-

landó kevergetés mellett melegíteni kezdjük.  
tartsuk alacsony hőfokon, amíg a cukor 

teljesen fel nem olvad benne, ez kb. 10 perc. 
azután magasabb hőfokra kapcsolunk,  

és folyamatos keverés mellett addig főzzük, 
amíg fehérből barnás-karamellás színt nem 

kap. ekkor levehetjük a tűzről. egy perc  
hűlés után keverjük bele az aprított fehér 

csokoládét és a gyömbérdarabkákat.  
egy sütőpapírral kibélelt szögletes formába 
vagy keretbe töltsük, s tegyük a hűtőbe pár 

órára. ezután kockázzuk fel, s ha ajándékba 
készítettük, csomagoljuk sütőpapírba, majd 

díszes karácsonyi celofánba, dobozkába. 
gyömbér helyett nagy szemű tengeri sóval, 

Fleur de sellel is kísérletezhetünk. 

Mandulás  
fehér nugát 
Hozzávalók: 40 dkg földimogyoró,  
25 dkg kristálycukor, 1,2 dl víz,  
1 kávéskanál cukorszirup,  
3 tojásfehérje, 1,5 dl méz 
Elkészítés: a tojásfehérjéket verjük  
kemény habbá. a mandulát néhány perc 
alatt pirítsuk meg egy száraz serpenyőben.  
a cukrot dolgozzuk össze a vízzel és  
a sziruppal, majd kezdjük el lassan mele- 
gíteni. amikor már jól felforrt, adjuk hozzá  
a mézet, és folyamatos kevergetés mellett 
főzzük még 2–3 percig. ekkor állítsuk  
az edényt hideg vízbe, és forgassuk  
bele a magvakat és a tojásfehérjehabot.  
jól keverjük el. rizspapírral kibélelt  
formába kanalazzuk, s a tetejét is fedjük 
be. egy napig pihentessük, s csak  
utána vágjuk fel. mogyoró helyett-mellett  
mandulát, pisztáciát, más magvakat  
és más aszalt gyümölcsöket is hasz- 
nálhatunk, egyik klasszikus verziója  
a vörösáfonyás-makadámdiós nugát.
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culture
2 0 1 3 .  t É l i  p r o g r a m o k

Budapesten a Morcheeba
Budapest, PeCSa Music Hall
2013. 12. 10.
mit kérjünk a mikulástól ajándékba? morcheeba-koncert-
jegyet! Hiszen az együttes már a nyolcadik nagylemezével 
jön ki hamarosan, amelyből a budapesti pecsa music Hall 
látogatóközönsége már jócskán kaphat ízelítőt. Head up High 
című nyolcadik nagylemezüknek minden esélye megvan arra, 
hogy nemcsak a zenekar mesterművévé váljon, hanem a 
popzene történetében is fajsúlyos szerephez jusson.

csáki Judit:
alföldi színháza  

sokunk színházi és színház- 
történeti ismerete nem tud  

fölidézni még egy ennyire  
sikeres és tartalmas öt eszten- 

dőt a nemzeti színház törté- 
netéből. És mit mondanak  

mások? Írók, rendezők, színé- 
szek, bentről és kintről.  

megszólalnak, van véleményük. 
csáki judit írja, alföldi róbert  

kommentálja.

Kapható: Árkád/Libri

Jamie oliver 
30 percesek
Park Könyvkiadó
Éhes szájak várnak minket 
otthon, miközben még az esti 
menü gondolata sem született 
meg bennünk. jamie oliver 
legújabb könyvében  
30 perc alatt elkészíthető 
fogásokat találunk. 
Kapható: Árkád/Libri

adventi Ünnep  
a Bazilikánál
Budapest, Szent István tér
2013. 11. 29-től 2014. 01. 1-jéig
Harmadik alkalommal sétálhatunk a pompás bazilika 
előtt, a karácsonyi fénybe öltözött szent istván téren 
különböző kézműves termékeket kínáló árusok között, 
miközben forralt bor és egyéb finomságok illata száll. 
gyermek- és jótékonysági programokra, táncházra  
és kiemelkedő gasztronómiai élményekre számíthat  
az, aki részt vesz a karácsonyi vásáron.

www.adventiunnep.hu



79az árkád budapest trendmagazinja

deep Purple – Nem csak apunak!
Papp László Sportaréna
2014. 02. 17.
tessék előtúrni a gardrób mélyéről a deep purple-pólókat, mert februárban 
budapestre látogatnak! a deep purple felér egy adrenalinlökettel, hiszen 
a csapat nem pihent meg a fényes múltban, fél tucat új stúdióalbumot 
jelentettek meg az elmúlt 15 évben, nem is beszélve a zenekar mind az öt 
tagjának saját szólóprojektjeiről és lemezeiről.

Pearl Jam: 
lightning Bolt
Universal Records
a grunge rockzenei stílusirányzatot kezdetben négy  
banda nevéhez köthettük, a nirvanához, az alice  
in chainshez, a soundgardenhez és a pearl jamhez. 
azóta mi felnőttünk, ezek a zenekarok pedig hatalmas 
hírnévre tettek szert, majd visszavonultak, s most  
sorra jönnek elő új dalokkal. ezúttal a pearl jam  
készített egy teljes albumot, amelyet maguk a tagok 
kissé eklektikus hangulatúnak jellemeztek. 
Kapható: Árkád/Libri, Media Markt

Harcsa Veronika: 
lifelover

Hangvető
Harcsa Veronika azon kevés hazai  

előadók közé tartozik, akinek mindig van mon-
danivalójuk, s mindezt kedves, pozitív formá-
ban tálalja a közönségnek. Hangját selymes  

simogatásként éljük meg, amely a lelkünkre is 
hat. lifelover című lemezén gyémánt bálint  

gitárossal alkotott kettősét hallhatjuk.
Kapható: Árkád/Libri, Media Markt

Tennis classics: 
Visszaadhatatlan
Budapest, Papp László Sportaréna
2013. 12. 03.
a valaha élt legragyogóbb teniszjátéko-
sok adnak randevút egymásnak és  
magyarország teniszbarátainak évről 
évre. idén öt új, hazánkban eddig sosem 
látott sztár és egy régi ismerős lesz  
a 6. tennis classics vendége. ezúttal  
pat rafter, mats Wilander, marcos  
baghdatis, tommy Haas, jo Wilfried 
tsonga és david Ferrer teszi  
tiszteletét.
www.tennisclassics.hu
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horoscope
2 0 1 3 .  t É l

        oroszlán
július 23. – augusztus 22.
OrOszlán nő Emberi kapcsolatai 
valószínűleg megerőltetőbbnek bizo-
nyulnak, mint általában. Több figyelmet 
kell szentelnie rájuk, sőt némelyek 
most véget is érhetnek. Még a szilárd 
alapokon nyugvó kapcsolatokban is 
szembesülnie kell a megoldásra váró 
nehézségekkel, amelyeket eddig többé-
kevésbé a szőnyeg alatt tartott. 
Tipp: Ezen a télen érdemes beruháznia 
egy egyszerű, de mégis mutatós kabátba.
OrOszlán férfi A társas kapcsolataiban 
jelentkező problémák gyökere kar-
rier-, illetve hivatásbéli elfoglaltságai 
lehetnek, miután e téren egyre több 
elismerésben részesül. Ugyanakkor 
barátkozó hangulatban van, és szeret- 
ne a középpontba kerülni. Tipp: Remek  
színházi előadások várják a téli szezon- 
ban, de egy jó mozi is felüdülést jelenthet!

        kos
március 21. – április 20.
KOs nő Tele van energiával, tett- 
erővel, életörömmel: most száz- 
százalékosan önmagát kívánja adni. 
Végül is nincs sehol előírva, hogy  
ne lehetne egyszerre tapintatos  
és hű is önmagához, ez esetben  
ugyanis nehézségek nélkül tudná 
kapcsolatait tovább építeni. 
Tipp: Fordítsa energiáit sporto- 
lásra, hogy kívül-belül ragyogjon! 
Irány a szabadba egy kiadós sétára!
KOs férfi Meg akarja mutatni  
magát egy kicsit a világnak, vagy  
élére akar állni a változásoknak.  
Tegye hát meg, de ne felejtse el  
a többiek tudomására hozni,  
hogy nélkülük tényleg nem jutna  
előrébb. Tipp: Lazítani is kell!  
A munka végeztével hívja meg  
munkatársait egy hangulatos bárba.

       szűz
augusztus 23. – szeptember 22.
szűz nő Váratlan változások vagy 
zavarok fordulhatnak elő hiva-
tásában. Erős késztetést érez, hogy 
szabadulni próbáljon, hogy önmaga 
legyen, és valódi életfeladata nyomába 
szegődjön. Ez nem feltétlenül jelent 
veszélyt, jobb esetben egyszerűen csak 
felmentést kap néhány korábbi korlá-
tozás alól. Tipp: Ne bújjon el a kötött 
ruhadarabok mögé, válasszon a téli 
hónapokban is elegáns szetteket!
szűz férfi Kiváló időszak arra,  
hogy mélyen beleássa magát vala-
milyen – főleg tudományos vagy 
intellektuális természetű – projekthez 
kapcsolódó kutatásba, amely épp 
foglalkoztatja vagy amin dolgozik. 
Tipp: Megfelelő felszereléssel és  
egy jó túrabakanccsal akár télen is 
izgalmas lehet egy kis kirándulás.

       bika
április 21. – május 20.
BiKa nő A világi sikerek tekinteté-
ben ez most egy új kezdet időszaka. 
Felszálló ágba kerül végre, csillagzata 
felkelőben van. Várakozásait illetően 
egyelőre azonban szerénynek kell 
maradnia, és abszolút biztosnak  
kell lennie abban, hogy élete alapjai  
– otthona és magánélete – rendben 
vannak. Tipp: Most jó ötlet lehet  
befektetni pénzét, informálódjon  
a lehetőségekről!
BiKa férfi Ha most szőnyeg alá söpri  
a problémákat, azzal később lerontja 
az esélyeit. Az idei tél igazán jó időszak 
arra, hogy emberek csoportjaival 
foglalkozzon, bármilyen értelemben. 
Felfigyelnek őszinteségére, és eszerint 
fognak reagálni is.  Tipp: Szerezzen 
be egy pár bakancsot, és szervezzen 
sítúrát a barátaival!

        rák
június 22. – július 22.
ráK nő  Ezt az időszakot hasznosan  
és élvezetesen töltheti otthona,  
családja vagy közeli barátai társa- 
ságában. Családtagjaihoz és szeret-
teihez fűződő viszonya most harmo-
nikusabbnak tűnik, főleg azért, mert 
saját magával is jóban van. Tipp: 
Társas- és kártyajátékok széles skálája 
segíthet abban, hogy még önfeledtebb 
legyen a közösen eltöltött idő!
ráK férfi Most mindenkivel jól kijön, 
különösen az ellenkező neműekkel. 
Remek alkalom a barátkozásra és arra, 
hogy tényleg érzelmi alapon közelítsen 
a többiekhez. Előnyökhöz jut mások 
révén – talán egész váratlan irányból, 
de valószínűleg barátain keresztül.
Tipp: Bátran nyúljon a rockos 
kiegészítőkhöz: szegecses sál és táska, 
motoroscsizma és -kesztyű.

        ikrek
május 21. – június 21.
iKreK nő Most nagyon erősen  
igényli, hogy szeretetet adjon és kap-
jon. Gyengéd, oltalmazó és odaadó  
érzéseket táplál. Alkalmasak ezek  
a hetek arra is, hogy otthona szépít- 
getésével foglalatoskodjon. Szere-
tetteljes környezetre vágyik, és en-
nek érdekében mindent meg is fog 
tenni. Tipp: Néhány gyertya, illatos  
mécses vagy pihe-puha díszpárna 
remek hangulatot teremt.
iKreK férfi Érzelmei kicsúszhat- 
nak ellenőrzése alól; hajlamos rá, 
hogy túl könnyed és felületes  
legyen. Figyelje meg, hogyan reagál 
másokra, illetve a többiek önre –  
így ebben az időszakban sokat  
tanulhat önmagáról. Tipp: Pár  
önismereti könyv segíthet még job-
ban elmélyülni! Szánjon erre időt!
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       vízöntő
január 21. – február 19.
VízönTő nő Ahogyan az elkövetkezen- 
dő időszakban reagál a különböző  
helyzetekben, elárulja, valójában  
hányadán áll önmagával, belső tartá-
sával, biztonságérzetével, illetve annak 
hiányával. Ha reakciói túlnyomó- 
részt negatívak, valószínűleg eljött  
az átértékelés és a változtatás ideje.  
Tipp: Válasszon egy stílusos és meleg 
lábbelit a téli hónapokra!
VízönTő férfi Mély élményekkel 
és meglátásokkal gazdagodhat az 
elkövetkezendő hetekben. Mindez 
alapvetően fogja érinteni önt, gyarapítva 
tudását és – remélhetőleg – bölcsességét. 
Ne feledje azonban, hogy meglátásaihoz 
tapasztalatokat kellett szereznie,  
és ezt mások sem spórolhatják meg.  
Tipp: Egy aromaterápiás masszázs 
csodákra képes, relaxáljon többet!

        mérleg
szeptember 23. – október 22.
Mérleg nő Nem igazán van most 
olyan hangulatban, hogy fegyelmezett 
munkára tudja fogni magát, sőt akár  
figyelmetlenné is válhat, de ez nem  
feltétlenül baj. Hajlamos lehet túlköl-
tekezésre vagy akár esztelen kiadásokra 
is, de ha féken tartja magát, nagyon jól 
zárhatja ezt az évszakot is. Legyen óva-
tos, és akkor kézben tarthatja a szálakat. 
Tipp: Dobja fel hangulatát egy csinos 
ékszerrel vagy egyéb kiegészítővel!
Mérleg férfi Jó formában van, barátsá-
gos, beleveti magát a társasági életbe  
és szórakozni vágyik. Könnyed hozzáál-
lásával jó benyomást gyakorol másokra. 
Kapcsolódjon ki barátai társaságában, 
vagy használja ki az enyhe időt, és még 
utazzon el valahová egy kis pihenésre. 
Tipp: A megszokottól eltérő környezet-
ben töltött hétvége csodákat tehet! 

        nyilas
november 22. – december 21.
nyilas nő Sikerre vágyik, és igen  
magabiztosnak, nyugodtnak érzi  
magát. Jóllehet, nem tart feltétlenül 
igényt a közfigyelemre, erőfeszítései  
így is, úgy is központi szerephez  
juttatják önt. Remek alkalom 
kínálkozik az előmeneteléhez szükséges 
jövőbeli lépéseinek megtervezésére. 
Tipp: Egy színes kiegészítő remekül 
feldobja a téli napok szürkeségét!
nyilas férfi Előfordulhatnak szemé-
lyes konfliktusok és hatalmi harcok  
a munkahelyén, de máshol is. Próbáljon 
együttműködni másokkal a közös célok 
érdekében, és akkor még biztosabb  
lehet a sikerben. Ha meg tudja állni, 
hogy e kettős hajtóerővel ne gázoljon  
át másokon, akkor sikereket érhet el.  
Tipp: Egy új határidőnapló sokat segít-
het majd a 2014-es év elindításában.

        halak
február 20. – március 20.
HalaK nő Eddig saját maga előtt is 
ismeretlen vagy elhanyagolt oldalaira 
figyelhet fel a személyes vagy hivata-
los kapcsolataiban előállt meglepő, 
váratlan fordulatok révén. Minden-
képp érdemes megjegyeznie, mi az, 
ami meglepi vagy kiborítja.  
Tipp: A hideg beköszöntével se ha- 
nyagolja el magát, járjon manikűröshöz, 
és kérjen valami vidám színű lakkot!
HalaK férfi Főnökeivel és családtag-
jaival egyaránt jól kijön ezekben a 
hetekben. Biztonságban érzi magát, 
nyugodt és bizakodó, ami jó hatással 
van kapcsolataira. Ha mostanában 
elkezdődik egy szerelmi kapcsolata, 
később úgy érezheti, hogy a szerelem-
be lett szerelmes és nem az illetőbe. 
Tipp: Egy szép sál és hozzáillő kesztyű 
stílusos kiegészítői a télnek!

        skorpió
október 23. – november 21.
sKOrpió nő A téli hónapokban kedve 
támadhat környezete csinosítására,  
de gondoljon a gyakorlatias szem- 
pontokra is, és ne lőjön túl a célon.  
Mindazonáltal most jól ki tudja 
fejezni belső érzelmi világát otthona 
kialakításában. Tipp: Már a dísz- 
párnák lecserélése is sokat  
változtathat otthona összképén!
sKOrpió férfi Koncentráljon céljai 
elérésére. Hatalmi pozícióban lévő 
személyekkel kell foglalkoznia, 
akiknek vagy imponálni fog eltökélt-
sége, vagy ellenfelet látnak önben.  
Ez attól függ, hogy fenyegetve érzik-e 
magukat, vagy csak egy értékes, 
igavonó csapattagnak tekintik önt. 
Tipp: Egy tablet praktikus és trendi 
megoldást jelenthet a dolgos  
hétköznapokon!

        bak
december 22. – január 20.
BaK nő A bolygók állása hajlamossá 
teszi az idealizmusra, és ez akár  
azt is jelentheti, hogy önmagát  
és másokat is rózsaszín szemüve-
gen keresztül látja. Ezzel nincs is 
különösebb baj mindaddig, amíg 
valamennyire fenn tudja tartani  
a kapcsolatot a valósággal.  
Tipp: A szezon végi leárazásokon 
potom pénzért juthat szuper ka-
báthoz, ami több szezonon át is kitart.
BaK férfi Spirituális érzékenysége 
fokozottabb, a finomságokat köny-
nyebben felismeri környezetében, 
akár még érzékszerveken túli vagy 
valamilyen misztikus tapasztalatban 
is része lehet. Remek alkalom, hogy 
félrevonuljon tanulni, elmélkedni 
vagy meditálni. Tipp: Vegyen  
jógaórákat vagy járjon el pilatesre.
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az árkád Budapest  
nyitva tartásai 
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

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.

 szÉp kártyát, erzsébet-utalványt 
és étkezési utalványokat sok üzletünk 
elfogad, a listát megtekintheti  
bevásárlóközpontunk honlapján:  
http://www.arkadbudapest.hu/ 
oldalak/cafeteriaelfogadas

az árkád  
Facebook-oldala: 

www.facebook.com/arkadbudapest

árkád vásárlási utalvány
Ha tanácstalanok vagyunk egy ajándékot illetően, akkor lepjük meg szeretteinket  
árkád-utalvánnyal! a számos üzletünkben beváltható kupon 5000 és 10 000 
forintos címletekben kapható információs pultunknál és parkolóház irodánkban.

ingyenes parkolás
az árkád parkolójának kapacitása 1600 férőhelyes-
re növekedett, és a korábbiaknál jóval kedvezőbben 
lehet parkolni. mindennap az első és második óra, 
vasárnap pedig az egész napos parkolás ingyenes.  
az ünnepi készülődés időszakában az árkád  
mindent megtesz annak érdekében, hogy valóban  
időt szentelhessünk a bevásárlásra.

www.arkadbudapest.hu

info
á r k á d  b u d a p e s t  b e V á s á r l ó k Ö z p o n t



83az árkád budapest trendmagazinja

Arcadium-200x260.indd   1 2013/11/06   12:51:24



 


