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Angyali karácsony
Elérkezett az év legmeghittebb időszaka, közelednek 
az ünnepek és szinte pillanatok alatt itt az újesztendő. 
Ilyenkor még több figyelmet szentelünk szeretteinkre, 
mindemellett lehetőségünk nyílik arra is, hogy megpi-
henjünk egy kicsit, s távol tartsuk magunkat a világ zajá-
tól. Bevásárlóközpontunkat országos szinten is egyedül-
álló ünnepi dekorációnk teszi még vonzóbbá. Kezdetét 
vette karácsonyi vásárunk is, s természetesen idén is  
bővelkedünk zenei programokban. A felcsendülő akusz-
tikus dallamok hallatán könnyedén ráhangolódhatnak  
az ünnepekre. Az idei karácsonyunk különlegessége 
azonban kétségtelenül az az innovatív kezdeményezés, 
mely az ÁRKÁD Angel Service beszédes neve mögött rej-
tőzik. Stresszmentes karácsonyt kívánunk minden kedves  
vásárlónknak! Ez a mottónk! Bevásárlóközpontunkban 
két Angel Service ponton stylistok, enteriőrtervezők  
ajándéktippekkel nyújtanak segítséget a tanácstalan 
vásárlóknak, otthonuk meghitté varázslásával kapcso-
latosan. Közel 200 üzletünk kínálatának tengerében 
ugyanis nem könnyű döntést hozni, különösen akkor, 
ha szeretteinknek szánt meglepetésről van szó. Angya-
li standunkon a weboldalunkon létrehozott minisite  
segítségével életkorra, nemre és az ajándékra szánt összeg-
re szűrve böngészhetnek üzleteink topajánlatai között.  

Mindezt otthonukból is kényelmesen megtehetik, így 
lehetőségük nyílik a gondos tervezésre. A felesleges  
körök ezáltal kimaradnak a bevásárló körutakból: töltsék  
inkább a felszabadult időt szeretteikkel! Aki pedig  
szeretne további segítséget kérni, keresse a bevásárló- 
utcáinkon segítő szolgálatot ellátó ÁRKÁD-angyalkákat! 
Mi több, amennyiben péntekre vagy hétvégére tolódik  
a shoppingolás, angyali szolgálatunk keretében harminc 
elegáns lobbiboy áll rendelkezésükre, hogy ne kelljen  
cipekedéssel kesernyéssé tenni az ajándékbeszerző  
körutakat. Üzletről üzletre kísérik a hölgyeket, ha túl  
sok a csomagjuk, s rendelkezésre állnak akkor is, ha 
épp az autóba kell bepakolni a meglepetésekkel, ünnepi  
kellékekkel teli reklámtáskákat. Zsúfoltabb napokon  
a személygépkocsival érkezőket Biztonsági Őrangyala-
ink segítik majd a be- és kijutásban. Angyali szolgálatunk  
legnemesebb küldetésében látogatóink segítségére is  
számítunk. A Pető Intézet gyermekeinek karácsonyát  
segítünk különlegesen emlékezetessé tenni ajándékok-
kal és adománnyal. Köszönjük, ha Ön is hozzájárul  
küldetésünk sikeréhez! Angyali szolgálatunk és üzle-
teink nevében szívből kívánunk minden kedves láto-
gatónknak mennyei shoppingolást és meghitt, békés,  
szeretettel teli ünnepeket!

Beledi Rita
bevásárlóközpont-igazgató

Vizsolyi Dániel
bevásárlóközpont-igazgató
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6
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és az ékszerek  
világa

FASHION
  6 Top Trends minden különleges apróság egy helyen,  

hogy a 2014-es karácsony legyen a legszebb ünnep!  

10 Karácsonyi pillanatok Öltözzünk mi is hófehérbe  
az idei ünnepen, amely nemcsak elegáns, visszafogott  
viselet, de remekül kombinálható ezüsttel, arannyal,  
vagy akár bronzszínű kiegészítőkkel is. az angyali bókok 
pedig egészen biztosan nem maradnak el. 

16 Téli ÁRKÁD-hírek még előttünk áll az ajándékok  
beszerzése, és  fogalmunk  sincs, mi lenne  
a legmegfelelőbb a családnak? semmi gond,  
mert mi minden álmot akár egyetlen shoppingtúra  
keretében is teljesítünk: legyen az egy különleges  
illatgyertya, szép cipő, pihe-puha ágytakaró vagy  
egy designer ékszer. nálunk mindent megtalál!  

38 ÁRKÁD Fashion igen, hidegben is lehet divatosan  
öltözködni! Felejtsük el a vastag, formátlan darabokat,  
és mutassuk meg a világnak, hogy a hidegebb hónapok 
sem jelentenek akadályt a makulátlan megjelenésben.

ACCESSORIES
26 Sikertörténet persze a férfiak sem maradhatnak ki az 

ünnepi forgatagból! mi a kifogástalan megjelenés három 
alappillére? Öltöny, nyakkendő, kiegészítők: de termé-
szetesen itt is csak a minőségi darabok jöhetnek szóba.

34 Nagyszerű apróságok karácsony előtt talán az egyik leg-
izgalmasabb feladat, hogy a kicsiknek is megtaláljuk azokat 
a holmikat, melyekkel mosolyt csalhatunk az arcukra.  

BEAUTY
46 Szépséget ajándékba beautyból sohasem elég,  

főleg az év végi hajtásban, amikor a munkában is  
maximumot kell adnunk. tündököljünk most is  
a kifogástalan külsővel, amelyhez most választhatunk 
dögös macskaszemeket, pasztellajkakat, csillogó  
körmöket is. Ha pedig van időnk, otthon engedjünk  
magunknak egy forró fürdőt, majd nyújtózzunk el  
egy kicsit a kanapén kedvenc pakolásunkkal az arcun-
kon, mert mindig megérdemeljük a kényeztetést.
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A’LA CARTE
56 Édes, fehér ünnepeket! mindig az a legkülönle- 

gesebb ajándék, amit mi saját kezűleg készítünk.  
Főleg, ha az finom és édes is! egy ínycsiklandó  
desszerttel egészen biztosan nem foghatunk mellé, 
hiszen ki tudna ellenállni egy ánizsos habcsóknak  
vagy egy narancsos sütinek?  

CULTURE
60 Programajánló Csokorba gyűjtöttük azokat az ese- 

ményeket, amelyekről tényleg kár lenne lemaradnunk.  
Úgyis mondhatjuk: minden egy helyen, amelyekkel  
kötelező kényeztetni a lelkünket az év végezetével.

HOROSCOPE
62 Tél a csillagok most is üzentek nekünk! az év vége  

és 2015 kezdete különleges meglepetéseket tartogat 
mindenki számára! 

10
Fehér mámor
Így lesz szép  
az ünnep!
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Az igazi szilveszteri ragyogás
Baranyi Ádám 2014-es őszi-téli kollekciója a nagyvárosi éjszaka 
pezsgését és csillogását idézi. Finom anyagok, nőies vonalak, fényes 
kristályok és ünnepi színek gondoskodnak arról, hogy az éjszaka csil-
lagának érezze magát. ahogy a Sugarbird mottója is hirdeti: Be a Star!
www.sugarbird.hu

Bőrben az igazság
a CCC Shoes&Bags üzletben decemberben is egyedi akciókkal  
és kedvezményekkel várják a lábbelik szerelmeseit.  
a CCC-nél abszolút sláger a lasocki márka hölgyek számára  
készített bőrcsizmáinak széles választéka. a színek és fazonok 
nagy kínálata szabadságot ad a megfelelő modell kiválasz- 
tásához. az új cipőkhöz tökéletesen passzolnak a nőies,  
illetve praktikus válltáskák, valamint a fiatalos hátizsákok. 
www.ccc.eu/hu

Csillogás és innováció
a Swarovski új téli kollekciójában a különféle 
fémes hatású elemek játszanak főszerepet, mely 
fantasztikus lehetőség a márka számára, hogy 
a nemes fémeket újraértelmezhesse csodaszép 
kristályaival. akár értékes aranyról, kifinomult 
rózsaaranyról vagy stílusos ródiumról van szó,  
a fém tükörként szolgál és kiváló keretet ad  
a minimalista vonalakhoz és kristályokhoz,  
kápráztató, csillogó tükröződéseket teremtve.  
a városi elegancia szellemiségét idén is Miranda 
kerr ausztrál szupermodell mutatja be, ahogyan 
azt a korábbi években már megszokhattuk.

www.swarovski.com
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Szenvedély és elegancia
a dolce&Gabbana a nagy sikerű the One és  
a the One for Men limitált kiadásaival a végtelen  
elegancia előtt tiszteleg az ünnepek alkalmával.  
a női illat gazdagságával, keleti aromákkal és  
virágokkal varázsolja el viselőit, míg a féri illat dohányra  
és finomított fűszerekre emlékeztet. a the One  
pirosban, a the One for Men elegáns sötétbarnában 
jelenik meg, így mindenki magán érezheti azt  
a végtelen eleganciát, amelyet a márka képvisel. 

www.dolcegabbana.com

Ünnepi sikk
a Promod új kollekciójában a kifinomult nőies 
elegancia mellett a szezon trendjeit meghatá-
rozó fiús vonal is megjelenik. az ünnepi időszak 
főszereplőjét, az alkalmi kis feketét exkluzív 
kivitelezésben találja meg, amelynek kombinál-
ható gallérja bizsuként is használható. 
www.promod.com

Mindent a fa alá  
egy helyről?
2014 karácsonya a the Body Shopnál a kívánságokról és 
azok valóra váltásáról szól. idén több mint 110 új, izgalmas 
és különleges ajándékkal várják, hogy minden kényeztetést 
megadhasson szeretteinek. ha valami igazán egyedire vágya-
kozik, akkor a the Body Shop üzletében személyre szabott 
csomagot állítanak össze a kényeztetés jegyében.
www.thebodyshop.hu



8 az árkád budapest trendmagazinja

top trends
2 0 1 4 .  t é l i  d i v a t h í r e k

Take  
on Time
a Pierre Cardin férfi-  
órák idén főleg a négy- 
szögletes formavilágot  
képviselik. az új Gare  
de lyon férfimodell  
klasszikus francia stílus-
ban, férfias, elegáns  
vonalakkal és fekete  
bőrszíjjal hódít  
az ünnepi időszakban.
www.orex.hu

Ikonikus jelenség
egy évtized alatt a BOSS Bottled klasszikus illattá vált, mialatt 
mindvégig modern és jelentős maradt a mai kor sikeres  
és az ambiciózus férfiak számára. Most a  hugo Boss legújabb 
nagykövetének a világhírű színészt, Gerald Butlert választotta, 
aki a XXi. századi modern férfiasság tökéletes megtestesítője.  
www.hugoboss.com

Ünnepi kényeztetés
testnek és léleknek
az ahava prémium arc és testápolási termékeinek  
legfőbb hatóanyaga a föld legmélyebb pontjáról érkezik.  
a holt-tenger ásványai egyedülálló luxusérzést biztosítanak, 
miközben láthatóan megfiatalítják a bőrt.  a Mineral Stars 
testápolási szettel és holt-tengeri Osmoter testszérumok- 
kal megfáradt és igénybevett bőrünket éleszthetjük újjá.  
a készítmények barna algával, tahiti monoi olajjal, marokkói 
argánolajjal és lágy gyümölcssavakkal teszik fiatalossá, 
ragyogóvá és fantasztikusan puha tapintásúvá a bőrünket.
www.facebook.com/ahavahungary
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Blúz 6995 Ft Tally Weijl 
Nadrág 9995 Ft Mango  
Fülbevaló 37 900 Ft SWarovSki 
Karkötő 32 800 Ft SWarovSki 
Gyűrű 32 800 Ft SWarovSki

Nincs még egy olyan szín, amely ennyi érzést hordozna magában.  
Tiszta, elegáns és bájos – szempillantás alatt képes meghitt  

környezetet  varázsolni! Most karácsonykor 
pedig a fehér nélkülözhetetlen alapszíne az ünnepi szetteknek! 

FOTÓ: SÁROSI ZOLTÁN

Így lesz szép az ünnep!

karácsonyi
pillanatok



Ruha 26 990 Ft Esprit/van graaf 
Magas sarkú cipő 18 900 Ft WErnEr/Cipőpláza.hu 
Clutch 5995 Ft CaMaïeu 
Karkötő 32 800 Ft SWarovSki 
Szélesebb karkötő 41 000 Ft SWarovSki 
Gyűrű 2290 Ft Six 
Fülbevaló 800 Ft apaCS ezüST



Ruha 13 990 Ft STyliST gardrobe  
Öv 4690 Ft Lazzarini/huManiC 
Nyaklánc 3990 Ft Six 
Fülbevaló 37 900 Ft SWarovSki 
Karlánc 2690 Ft Claire’S 
Cipő 8990 Ft Lazzarini/huManiC 



Felső 8495 Ft proMod 
Nadrág 8990 Ft h&M 
Karkötő 32 800 Ft SWarovSki 
Nyaklánc 78 500 Ft SWarovSki  
Gyűrű 3990 Ft bijou brigiTTe



Ruha 25 980 Ft CharM 
Clutch 6990 Ft huManiC 
Karkötők 18 800 Ft-tól SWarovSki 
Fülbevaló 39 500 Ft SWarovSki



Ruha ár kérésre Sugarbird  
Karkötő 4090 Ft Claire’S 
Szandál 11 990 Ft sMH/huManiC 

a LakbErEndEzési tárgyakat és a dEkorációs kELLékEkEt  
az aMbiEntE, a butLErs, a stiLE intErio és a La MEridiana szoLgáLtatta.  
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A magabiztosság kulcsa
A triumphnál hisznek abban, hogy a magabiztosság  
a tökéletesen kényelmes fehérneműnél kezdődik! Csábító  
stílus, minőségi anyagok jellemzik a triumph kollekcióját,  
mely minden alkalomra megfelelő fehérneműt kínál,  
legyen szó tündöklésről, eleganciáról vagy kényelemről.  
lepje meg magát vagy szeretteit egy csodálatos fehérneművel!

www.triumph.com

Latin  
formavilág
Megérkeztek a spanyol  
BUSSOlA márka új téli  
modelljei a BOrGO cipőbolt-
ba. A megszokott kiváló mi-
nőség mellett minden évben 
új, különleges színek, fazonok 
teszik egyedivé a kollekciót. 
Sportosan elegáns, kívül-belül 
bőr modelljei között biztosan 
talál magának mindenki 
megfelelőt. A csizmák szárán 
lévő csatok és gumibetétek 
gondoskodnak arról,  
hogy kényelmesen visel- 
hetőek legyenek.

www.borgo-cipo.hu

Amerikai módi
ha még különlegesebbé varázsolná az ünnepeket 
és kedveli a minőségi illatgyertyákat, válassza  
a 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.facebook.com/ambienteajandekuzlet
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GAP-  karácsony
A GAp egyik kedvenc ünnepe a karácsony – a márka szá-
mára igazi öröm és büszkeség olyan ünnepi kollekcióval 
jelentkezni, amely kicsiknek és nagyoknak is igazi karácso-
nyi ajándék. Az amerikai márka régi nagy kedvenceket újít 
meg – a vidám, színes csíkos darabok, a Fair isle típusú 
kötött pulóverek és az izgalmas kiegészítők között minden-
kinek találhatunk valami személyre szólót. 

www.facebook.com/GapHungary

Lopott idő
A már ismerős, mézeskalácsos Gingerbread latte, valamint 
a pörkölt mogyorós és krémes toffee nut latte italok mellett 
idén egy új különlegességgel, a mézes-mandulás ízvilágú 
honey & Almond hot Chocolate-tal gondoskodik a kikapcso-
lódásról a karácsonyi forgatagban a Starbucks. természete-
sen nemcsak  kávéival készül az ünnepekre: új, karácsonyi 
motívumokkal díszített bögréi és tumblerei között mindenki 
megtalálja a megfelelő ajándékot szeretteinek.

www.facebook.com/StarbucksMagyarorszag

Új trendek a 
New Yorkerben
A new YOrker a fiatalos divat  
széles választékát kínálja: farme- 
reket, sportruházatot, elegáns  
és utcai viseletet, kiegészítőket  
és fehérneműket. kollekciói mindig  
a szezonnak megfelelő, legújabb  
divatot követik, így a márka minden-
kor a legtrendibb szetteket kínálja 
a lehető legvonzóbb áron, hűen 
„dress for the Moment” mottójához. 

www.newyorker.de/hu
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Gyapjúálom
A finom szövésű vastag pulóverek végtelen tárháza várja az árkád 
első emeletén az egyedi, kötött világ szerelmeseit. A Süel márka-
bolt most télen az őszi falevelek árnyalatai ihlette fonalcsodákkal 
és limitált szériás modellekkel csábítja a vásárlókat. találja meg  
a magyar márka szivárványboltjában az idei tél kedvenc ruhada-
rabját, és melegítse fel lelkét egy Süel gyapjúkötöttséggel!

 www.suel.hu
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Egészséget  
ajándékba!
Ajándékozzon szeretteinek árkád egészségközpont 
ajándékutalványt karácsonyra! lepje meg azokat, akik  
a legfontosabbak az Ön számára. Most 10% kedvezmény-
nyel vásárolhatja meg az ajándékkártyákat tetszőleges 
értékben, az egészségközpont pedig segít a legmegfele-
lőbb csomag összeállításában is az árkád 3. emeletén.

www.arkadegeszsegkozpont.hu

Városi  
kalandoroknak
Az O’neill és a Columbia széles kabátválasztékkal 

készült a leghidegebb hónapokra. A megszokott 

minőség, kényelem, technológiai innovációk  

mellett igazi városi stílust képviselnek.  

Ugyanakkor átfogó kínálat várja a síszezonra 

készülőket is: kabátok mellett aláöltözetek,  

nadrágok, téli lábbelik és kiegészítők közül  

válogathatnak a betérők a dockyardban. 

www.dockyard.hu



Rohanóknak
Gyönyörű díszdobozok, készen arra, hogy rögtön a fa  
alá kerüljenek – ezek a lush karácsonyi meglepeté- 
sei. Minden méretben és fajtában, nagyszülőknek  
vagy barátoknak – annyi „fürdőjósággal” megpakolva, 
hogy kipihenve várhatjuk az új esztendőt.

www.lush.hu

Pihe-puha kényeztetés
ha Ön szeret kényelmesen elfészkelődve időzni  
a kanapén, a home zone takaró ideális társ  
a pihenésben. Bámulatos puhasága tökéletesen 
alkalmas arra, hogy begubózzunk, a fejünkre húzzuk, 
és egy mély alvás után kipihenten, üdén ébredjünk.

www.butlers.hu

Az időutazó
A GAS 2014–15 téli kollekciójá-
nak hangulatát a vintage bár adja. 
egy hely, ahol tér és idő behatáro-
latlan, különböző irányzatok,  
stílusok és hatások összeolvad-
nak. poros színek, használt hatá-
sú öltözetek modern szabásvona-
lakkal. Só- és borsszínű, nyomott 
felületű, kéttónusú darabok 
férfiaknak és nőknek, melyekkel 
viselőjük nem marad észrevétlen 
a téli szürkeségben.

www.gasklub.hu
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Sosem növünk fel!
A játékszigetet is elérte az ünnepi hangulat! Sosincs túl 
korán elkezdeni az ajándékok beszerzését, ráadásul most 
kedvezményesen vásárolhatja meg a tökéletes meglepe-
tést a család kisebb és nagyobb tagjai számára. Válogas-
son kedvére a rengeteg akciós játék között az árkád ii. 
első emeletén lévő játéksziget üzletben!

www.jateksziget.hu
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Vigyen stílust az ünnepekbe!
Mindenki az egyedi ajándékokat szereti a legjobban, hiszen  
ezeknek személyre szóló üzenetük van. A link designtérben  
magyar designerek ékszerei, férfi- és női ruhái, kiegészítői  
és táskái között válogathatnak a különleges és limitált darabok  
rajongói. ráadásul a tervezők egy ünnepi táska- és ruha- 
kapszulakollekciót is készítettek, hogy felejthetetlen legyen  
a karácsonyi vacsora és a szilveszteri parti.

facebook.com/linkdesignter

Stílusos csillogás
közeledik az év végi partiszezon! Ünnepi  
vacsora, céges parti, baráti összejövetel  
– fontos, hogy megjelenésünk mindig tökéletes 
legyen. Fényes felületek, puha selymek,  
lágy esésű anyagok: a VAn GrAAF kollekciójá-
ban biztos kézzel válogathatunk a különleges 
alkalmakra. legyen ragyogó az ünnep!

www.vangraaf.com/hu/



Akváriumot a fa alá!
Az állatkerben most számos juwel akvárium ünnepi  
áron lehet az Öné. Az akvárium mellé – értéktől függően – 
egy vásárlási utalvány is jár ajándékba. ha nem tudja  
biztosan, hogy milyen ajándéknak örülnének állatbarát 
szerettei, akkor az ajándékutalvány önállóan is megvásá- 
rolható. további karácsonyi ötletekért látogasson el  
az állatker üzletébe.

www.allatker.com

A szépség szentélye
Az árkád ii. –1. szintjén fodrászat mellett, 
folyamatosan bővülő manikűr és kozmetikai 
szolgáltatásokkal várják mindazokat, akik  
kezelésekkel szeretnének egy kis időt  
maguknak szentelni. egyedi manikűr- és  
pedikűrcsomaggal készülnek, továbbá  
elérhető a hidrodermabráziós kozmetikai  
kezelés is, mellyel arcbőrünkről eltüntethet- 
jük a stressz és a nagyvárosi lét nyomait.  
A Biohair szalonokban továbbra is bejelent- 
kezés nélkül fogadják a vendégeket!

www.biohajvagoszalon.hu

Monkey és Donkey  
plüssjátékok
rózsaszín-kék fülű csacsi ejti rabul a kislányok,  
kék-zöld tappancsos majmocska pedig a kisfiúk szívét.  
Sál melegíti a nyakukat, hogy meg ne fázzanak.  
kiváló minőségű, rendkívül puha plüssből készültek.  
A kollekcióban játszószőnyeg, zenélő körforgó, felhúzós 
zenélőjáték, morzsolgatókendő, plüssfigura, rögzíthető 
játék és marokfigura kapható a Brendon üzletében.

www.brendon.hu
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Mit, hol, kinek? 
évről évre ugyanaz a kérdés. A karácsony közeledtével pró-
báljuk a lehető legjobb ajándékot meglelni szeretteinknek, 
azonban egyedi és a személyiségüknek legmegfelelőbb 
meglepetést meglelni nem könnyű faladat. Az egyedülálló 
árukínálat és a készséges személyzet lerövidítheti a kere-
séssel eltöltött órák számát, így marad időnk az ünnepre 
való ráhangolódásra is, ha a the Gift üzletét választjuk.

www.arkadbudapest.hu

Az újdonság 
erejével
Az árkád-ban újonnan nyílt  
a Marcha Ballerina standja a föld-
szinten, ahol a praktikus és divatos 
gumicsizmákat és a közelgő ünne-
pekkor is hasznos balerinacipőinket 
lelhetjük meg 24-féle színben.  
ezenkívül ajándékcsomagolási lehe-
tőséggel is kedveskednek az évnek 
ebben az időszakában, kézi készíté-
sű, egyedi díszeket használva. 

www.facebook.com/ 
marchaballerinahungary

Ahol nem követik, hanem 
diktálják a divatot
A My77 világába mostantól bárki beléphet az újonnan nyílt szalo-
non keresztül. hazai tervezésű és gyártású márkára már több 
éve meghatározó szereplőként tekinthetünk, ahol minden máso-
dik héten teljesen új kollekcióval készülnek. Megtalálhatóak  
itt a mai trendeknek megfelelő csinos, elegánsan nőies ruhák, 
illetve a mindennapokban viselhető kényelmes darabok.

www.my77-fullfashion.hu

Együtt meghittebb
Az otthon melege, a nevetések lágy moraja,  
a család, a barátok… megannyi meghitt és vidám 
pillanat – a tökéletes viseletben. Csak egy ünnep 
van, ami az esti sötétségben is fényesen ragyog. 
egy ünnep, amely közelebb hoz bennünket. 

www.c-and-a.com/hu

együtt szebb
karácsony
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Itt az alkalom!
Ismét elrepült egy év, kezdetét veheti  

az ünneplős korszak az év végi partikkal. 

Hogy az év utolsó napjai felejthetet- 

lenek legyenek, szárnyaljunk együtt  

a sugarbird partikollekciójával, amely-

ben izgalmas fazonok és extravagáns 

anyagok közül válogathatunk. Bújjunk 

különböző szerepekbe az adott alka-

lomhoz illően, legyünk hol glamuoros 

dívák, hol avantgárd hősnők a megfelelő 

kiegészítőkkel kombinálva. Az újévi  

fogadalmunkat pedig már idén megva- 

lósíthatjuk: búcsúzzunk el a hagyomá-

nyos feketétől, és öltsük magunkra  

a tűzijáték szikrázó színeit. legyünk  

mi az est sztárjai, és bizonyítsuk be  

magunknak: 2015 csodálatos év lesz!

ruha
27 990 Ft 
sugarbird

karkötő
13 900 Ft 
sugarbird

ruha
23 990 Ft 
sugarbird

telefontok
4990 Ft 
sugarbird

Nyaklánc
17 900 Ft 
sugarbird

ruha
13 745 Ft 
sugarbird

Fülbevaló
17 900 Ft 
sugarbird

ruha
26 990 Ft 
sugarbird

ruha
26 990 Ft 
sugarbird

Gyűrű
12 900 Ft 
sugarbird

táska
19 990 Ft 
sugarbird
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kabát
79 990 Ft
digel
kristóf 
szalon

Pulóver
20 990 Ft
enzo lorenzo
kristóf szalon

zakó
79 990 Ft
daniel hecter
kristóf szalon

Öv
8990 Ft
lloyd
kristóf 
szalon

Nyakkendőszett
9990 Ft
dominic
kristóf  
szalon

Ing
11 990 Ft
olymp
kristóf
szalon

sál
14 990 Ft
eterna
kristóf 
szalon

Öltöny
99 900 Ft
baumler
kristóf
szalon

Ing
18 990 Ft
casa moda
kristóf szalon

selyemsál
18 990 Ft
kristóf 
szalon

Sikertörténet
A mai divatvilágban már a férfiaknak 

sincsen megszabva, hogy mit viseljenek 

vagy viseljenek el. A nagy szabadságban 

mégis mindenki egyetért abban,  

hogy egy jól szabott öltöny minden  

férfit öltöztet, ezért legalább egy legyen 

belőle minden férfi szekrényében.  

A kristóf szalonban segítségünkre lesz-

nek, hogy ráleljünk a nagy Ő-re. exkluzív, 

minőségi öltönyökből, divatos zakókból 

és kabátokból válogathatunk, társítva 

a megfelelő inggel, nyakkendővel és 

azokkal az apró kiegészítőkkel, amelyek 

megteremtik a tökéletes összhatást. 

érdemes a részletekben elmerülni, és 

meglátjuk, milyen sokoldalú a férfidivat!
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Bokacsizma
26 990 Ft 
carmens
borgo

szoknya
7490 Ft 
pimkie

magas sarkú cipő
7190 Ft 
ccc shoes&bags

táska
5995 Ft 
promod

melltartó
és alsó
13 599 Ft
és 7099 Ft
triumph

Öv
3990 Ft 
intimissimi

ruha
12 490 Ft 
charm

Nyaklánc
2990 Ft 
new yorker

körsál
4200 Ft 
süel

Óra
69 000 Ft 
calvin 
klein
juta óra- 
ékszer

Gallér
5995 Ft 
pull&bear

táska
11 990 Ft 
my77

kabát
33 995 Ft 
mango

Éjjel-nappal
ragyogás

minden alkalmat megragadunk már 

karácsony előtt is, hogy ragyogóan 

nézzünk ki nap mint nap. Választhatjuk 

a klasszikus megoldást, amikor a test- 

követő kis feketét csillámló kiegészí-

tőkkel diszkrét partiöltözékké alakítjuk 

– mégis tetőtől talpig nőies stílusban 

tartjuk az elengedhetetlen körömci-

pővel. de nappal sem kell lemondani  

a felhőtlen csillogásról. letisztult darab-

jainkat keverjük egy fényes alsóval vagy 

szemet kápráztató kiegészítővel, és  

máris beragyogjuk a szürke hétköznapo-

kat. Hogy megőrizzük a kifinomultságot, 

ne essünk túlzásokba, inkább csak egy- 

egy csillogó darabot vessünk be, még 

akkor is, ha sokszor nehezünkre esik…

AZ IDEÁL IS  FÉRF I  EGY MÍTOSZ .
AZ I L LATA VALÓSÁG.

AZ ÚJ FÉRFI ILLAT A GUERLAN-TŐL.
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 Nyaklánc 8995 Ft
Fülbevaló 6995 Ft  mango

 Nyaklánc 3490 Ft 
Fülbevaló 1990 Ft  h&m 

szett 46 100 Ft  swarovski

Nyaklánc 5990 Ft
Fülbevaló 2490 Ft h&m

Nyaklánc 1500 Ft
Fülbevaló 2495 Ft  promod

Nyaklánc 27 900 Ft 
Fülbevaló 24 900 Ft  pandora

Nyaklánc 24 990 Ft 
Fülbevaló 24 990 Ft  orex

 Nyakék 13 990  Ft 
Fülbevaló 24 990 Ft  orex

Az éj királynője
Idén még a csillagokat is lehozták nekünk  

az égről a tervezők. Ha nem is sikerült  

az összeset begyűjteniük a végtelenségből,  

azért mégis fényesebbnél fényesebb darabok 

közül válogathatunk. Gondolkodhatunk klasszi-

kus szettekben, de külön-külön is jól mutatnak  

rajtunk a csillogó ékek. egy egyszerű kis feke- 

tével kombinálva alkalmi viseletet varázsol  

egy szempillantás alatt, de egy sima szürke  

garbót vagy pamutblúzt is kellőképpen  

feldob egy méretesebb nyakék. Idén csak  

a szemünk ragyogjon az ékszerek fényében!
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sapka
5990 Ft
vans

Óra
53 690 Ft
jacques 
lemans
orex

kabát
29 990 Ft
finshley& 
harding
van graaf

Nadrág
8990 Ft
new yorker

Cipő
22 995 Ft
zara

tablet
media  
markt

optikai keret
62 600 Ft
ray ban
optic 
world

zakó
29 995 Ft
zara

Farmer
44 990 Ft
calvin klein 
jeans
van graaf

Ing
14 990 Ft
saxoo  
london

Pénztárca
6990 Ft
vans

Hátizsák
5990 Ft
new yorker

tornacipő
37 990 Ft
björn borg
salamander

Stílusos
formabontás

Beköszöntött a tél, előkerülnek  

a meleg holmik, és ezzel együtt 

megmutatkozik a réteges öltözködés 

sokoldalúsága is. ezt a lehetőséget 

kihasználva keverjük bátran a stílu- 

sokat és az anyagokat, így újabb 

és újabb öltözékeket alakíthatunk  

ki magunknak. egy szürke zakó  

nemcsak farmerrel mutathat jól,  

hanem klasszikus fekete vagy mintás 

alsóval is hordható. A country hatású 

dzseki pedig egyszerre casual és  

elegáns is, annak függvényében,  

hogy mivel kombináljuk. mindegyik 

önmagában is látványos, de mégis  

jól megfér más feltűnő darabbal is. 
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Fejdísz
1290 Ft
h&m

ruha
8995 Ft
zara

mellény
5990 Ft
h&m

Ballerinacipő
6990 Ft
marcha  
ballerina

Hátizsák
7990 Ft
gap

Fülmelegítő
4990 Ft
gap

Cipő
9995 Ft
zara

társasjáték
Villámválasz
5499 Ft
játéksziget

Nadrág
7995 Ft
zara

tablet
119 990 Ft
sony

sapka
2990 Ft
new yorker

mellény
2990 Ft
brendon

Nagyszerű
apróságok

Az ünnepekhez illően a gyerekeket is 

kicsinosítják a szülők, de a régimódi, 

konzervatív fehér felső és sötét alsó 

kombinációja helyett válasszunk mo-

dern, vagány, de mégis a gyermeki 

korosztálynak megfelelő darabokat. 

ezzel pedig minden generációnál  

sikert aratunk: a fenyő mellett  

melyik kislány nem szaval szívesen 

egy verset arany ruhában és arany- 

koronával a fején? egy nadrágtartós 

kockás nadrágban és menő piros  

cipőben pedig még rosszcsont  

fiunkból is egy angyali kölyköt vará- 

zsolhatunk. Aztán majd jöhet az aján-

dék – és utána a rendbontás…









Áron: Garbó 5990 Ft Mc Earl/Van Graaf |  Zakó 14 990 Ft SMog/new Yorker |  Farmernadrág 13 990 Ft Balance |  Cipő 22 990 Ft SMH/humanic 
orsi: Ruha 24 980 Ft charm |  Zakó 13 990 Ft stYlist GardroBe | Óra 41 900 Ft DKNY/ÁrkÁdóra óraszalon |  Csizma 17 990 Ft reno 



Divat egyéniségre szabva
árkáD FASHION

Tetőtől talpig tél van. Persze ez nem jelenti azt, hogy vastag, sötét,  
formátlan ruhadarabokba kellene öltöznünk. A hidegebb évszakra is lehet  

stílusosan és trendin válogatni. Nézzük, stylistunk mit ajánl! 

FOTÓ: AJKAI DÁVID

KülöN KöSzöNEt a fotózáSi HElYSzíNért az ibEroStar graND HotEl buDapEStNEK! 



marci: Kabát 9995 Ft zara kids  |  Póló 1290 Ft h&m |  Nadrág 9990 Ft GaP kids |  Bakancs 9490 Ft actioN boY/ccc shoes&BaGs 
orsi: Ruha 19 990 Ft ESprit/Van Graaf |  Mellény 19 995 Ft stradiVarius |  Táska 9490 Ft JENNY fairY/ccc shoes&BaGs 

Bokacsizma 22 500 Ft laSocKi/ccc shoes&BaGs 
Áron: Kabát 54 990 Ft fiNSHlEY&HarDiNg/Van Graaf  | Pulóver 2990 new Yorker |  Ing 9990 Ft aNDrEw JaMES/Van Graaf 

Nadrág 8990 Ft SMog/new Yorker |  Bakancs 25 990 Ft humanic



orsi:  Kalap 4995 Ft stradiVarius | Garbó 8900 Ft süel |  Szoknya 7995 Ft orsaY |  Táska 4490 Ft Pimkie 
Gyűrű 26 000 Ft aPacs ezüst | Karperec 1890 Ft claire’s | Csizma 25 990 Ft oNlY piNK/reno 



marci: Ing 2990 Ft h&m | Nadrág 4990 Ft h&m  
orsi: Ing 24 980 Ft ladies BY Griff | Pulóver 19 980 Ft ladies BY Griff | Nadrág 19 980 Ft ladies BY Griff 

 Gyűrű 1790 Ft six  | Táska 13 490 Ft carPisa  
Áron: Ing 17 980 Ft Griff collection | Zakó 52 900 Ft Griff collection | Nadrág 22 980 Ft Griff collection | Cipő 17 990 Ft toM tailor/BorGo



marci: Kabát 9990 Ft GaP kids | Garbó 7995 Ft zara kids | Játék 12 500 Ft leGo store 
Áron: Pulóver 13 990 Ft Balance | Óra 46 900 Ft DaNiEl wElliNgtoN/ÁrkÁdóra óraszalon



orsi: Ruha 29 990 Ft suGarBird | Kardigán 5490 Ft Pimkie | Táska 12 990 Ft mY77 | Csizma 10 900 Ft JENNY fairY/ccc shoes&BaGs
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szépséget ajándékba

december közeledtével felgyorsulnak az események: sokan fáradnak el  
a karácsonyi előkészületek, az ajándékok beszerzése közepette,  

valamint az év végi munkahelyi hajrában. frissítő, szépítő tippjeinket elsősorban  
nekik ajánljuk, hisz segítségükkel bárki tetőtől talpig újjászülethet,  

hogy legszebb formájában tündököljön a rangos eseményeken. 

Varázslatos ünnepi pillanatok
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beautys m i n k t r e n d e k

a legújabb  
trendek  
nyomában 
A sminkmesterek ezúttal is csodála-
tos színekkel és ötletekkel frissítik fel 
arcunkat az ünnepekre. Ihletért pedig 
nem kellett messzire menniük, hiszen 
nemcsak a lenyűgöző ruhaköltemé-
nyek inspirálták őket, melyeket a világ 
nagyvárosaiban tartott divathéten 
láttak, hanem a megannyi hollywoodi 
világsztár is, akik a közelmúltban  
számos nagyszabású gálán mutatták  
be a legújabb trendeket.  
Míg a frizuráknál a barokk és  
a punk stílust ötvözték, addig a smin-
kekben és a manikűrben – a letisztult, 
avagy „nude” árnyalatok mellett –  
a feltűnő, jeges színeket használták. 

a sztárok szerint…
Ha nincs ihletünk alkalmi sminkünk-
re, akkor forduljunk a hollywoodi  
hírességekhez segítségért. A világsztá-
rok rengeteg eseményen jelennek  
meg, így számukra kötelező a tökéletes  
külső. Angelina Jolie, Jennifer  
Lawrence és Sandra Bullock ízlé- 
sében sohasem csalódhatunk – ők  
idén a makulátlan bőr és a pasztellár-
nyalatú rúzsok mellett voksolnak,  
míg szemeiket ezzel ellentétben erős, 
intenzív színekkel hangsúlyozzák. 
Ennek oka, hogy ismét hódít az  
a 80-as évekből ismert vakmerő  
trend, amikor az egész szemhéjat egy  
sminkárnyalattal festjük ki. Legyen  
szó akár egy ridegen tündöklő kék 
árnyalatról vagy egy erőteljes, mély 
liláról: a lényeg, hogy a szemhéjfesté-
ket egészen a szemöldökig vigyük fel. 
Ha pedig biztosra szeretnénk menni, 
keressünk fel egy profi sminkest és  
készíttessük el vele a karácsonyi, alkal-
mi sminkünket. Kérjük ki a szakem- 
ber véleményét arról, hogy mit ajánl.

fo
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o

Glam, moon & stars
az artdeco új kollek-
cióját a végtelen 
csillagos égbolt ihlette, 
amelyet az álom és 
a romantika hatja át. 
elbűvölő, galaktikus, 
csillogó színek, amelyek 
mint a csillagpor,  
ragyognak az ajkakon, 
szemeken, arcon, dekol-
tázson és a körmökön.

1
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1. körömlakk Genius Glitter flormar
2. krémes alapozó cream foundation SenSai/DouGlas
3. szemhéjfesték-paletta 5-couleurs Dior/marionnauD
4. rúzs delicious lipstick flormar
5. szempillaspirál diva lash BeYu/DouGlas
6. szemhéjtus shadow liner iSaDora/DouGlas
7. kompakt púder ShiSeiDo/marionnauD

5 8

9

  8. folyékony alapozó active moist iSaDora/DouGlas
  9. kompakt púder total finish foundation SenSai/DouGlas
10. körömlakk shimmering top coat BeYu/DouGlas
11. selyemfény moonlight dust artDeco/DouGlas
12. körömlakk Vernis Dior/marionnauD
13. szemhéjfesték excess shimmer Maxfactor/dm
14. rúzs artDeco/DouGlas
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beautya r c á p o l á s  f e l s ő f o k o n

Csodás bőrről  
álmodunk
Általában a sima, feszes, egészséges, 
ragyogó bőrt látjuk szépnek.  
Ám a szép bőr a belső kiegyensúlyo-
zottság kifejezése is. A bőrgyógyász  
szerint nem a ránctalan bőr a szép, 
azonban mindenképpen fontos a meg- 
felelő ápolás és még fontosabb a bőrvé- 
delem. Minél hatékonyabban véd egy 
termék a napfénytől, a környezeti hatá- 
soktól, annál többet tesz a szépségért.

szérum vagy maszk?
A különböző szérumokban, maszkok-
ban és pakolásokban nagy koncentrá-
cióban lévő hatóanyagok gyorsan  
és egyértelműen javítják a bőr minő-
ségét. Ráadásul többféle módon.  
Az energiát adó formulákban fehérje- 
bontó anyagok találhatók, például sza-
licilsav vagy a papayából kivont papa-
in enzim. Ezek biokémiai úton távolít-
ják el az elhalt és zavaró hámsejteket, 
tehát nincsenek bennük mechanikus, 
dörzsölő anyagok, ezért még a külö-
nösen érzékeny bőrön is alkalmazha-
tók. A hatóanyagok összeállításánál 
nem hiányozhatott a C-vitamin  
sem, hiszen ennek világosító hatása 
van, halványítja a pigmentfoltokat,  
a szeplőket, így gondoskodik az 
egyenletes, ragyogóan szép bőrről.  
A fehér nyírfa, az édesgyökér, a fekete 
bodza és a biopeptidek antioxidáns 
hatással rendelkeznek, magyarán 
semlegesítik a sejtekre káros szabad 
gyököket, a baobabkivonat és  
a hialuronsavak pedig sokáig meg-
kötik a sejtekben lévő nedvességet. 
Szérumot esténként, hetente három-
szor használjunk, míg a maszkokat  
a megfelelő hatás elérése végett  
hetente egyszer tegyük fel fél órára,  
majd óvatosan távolítsuk el a bőrről.

Bőrápolási innováció
az estée lauder bemu-
tatja legkorszerűbb cc 
krémjét: az új revitalizing 
supreme Global anti-aging 
cc creame spf 10, mely 
többfunkciós a bőrszín 
korrigálása mellett örege-
désgátló hatással bír és 
mélyen táplálja a bőrt.
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1. ránctalanító krém sisleyout SiSleY/marionnauD
2. all in one instablur eye korrektor és primer the BoDy shop
3. Hidratálókrém ultra Gentle moisturizer l’occitane en provence
4. krémes alapozó future solution lx ShiSeiDo/marionnauD
5. krémes, arctisztító szappan silky purifying SenSai/DouGlas
6. arcápoló kollekció the rejuvenating collection la Mer/DouGlas

  7. sejtregeneráló éjszakai arckrém anti-age Global yves rocher
  8. arcápoló emulzió cellular performance lotion 1 SenSai/DouGlas
  9. testápoló balzsam lipikar Baume la roche-PoSaY/árKáD GyóGyszertár
10. arckrém shea Butter l’occitane en provence
11. ránctalanító arckrém cellular cream platinum rare la Prairie/DouGlas
12. ránctalanító szérum custom-repair serum clinique/marionnauD
13. termékcsalád cellular power collection la Prairie/DouGlas
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beautyp a r f ü m ö k  V i l á G a
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laDy million eau my GolD
az eszelős és extravagáns 
frissesség fantáziája  
testesül meg az új  
paco rabanne illatban.  
a million frissessége 
a luxus delírium része,  
amely egy „over-the-top” 
mindenek feletti életérzés  
ünneplése, az eufória 
provokálása és a gátlások 
örömteli elvesztésének 
esztelen állapota.

de miért éppen 
paRFÜM?
Amióta ember az ember, kedveli  
a kellemes illatokat. Már az ókorban 
is illatoztak őseink, bár akkor még 
isteneik kegyeinek elnyerésére kezd-
ték fejleszteni a parfümöket. Nagy 
tudásra tettek szert a perzsák, akiktől 
Európába is eljutottak az aranynál  
is drágább összetevők. Szerencsére  
ma már nemcsak a királyok kiváltsága  
a pacsuli használata, hiszen bárki 
megvásárolhatja kedvenc illatát. 

az én illatom
Az illatok személyiségjegyeink  
hangsúlyozására is alkalmasak.  
A parfüm sajátossága, hogy minden 
bőr felületén másként illatozik.  
Ennek az a kémiai magyarázata,  
hogy az illatanyag a bőrön összekeve-
redik az illatot viselő saját testillatával. 
Nem elég tehát csak az üveget vagy  
az illatmintául szolgáló lapocskát meg- 
szagolni. Érdemes kitapasztalni, hogy 
melyik illattípust kedveljük általában. 

évszakhoz  parfümöt?

Míg tavasszal és nyáron egy üde,  
citromos, gyümölcsös illat felfrissít,  
a téli hidegben inkább egy melegsé-
get idéző, édeskés, fűszeres illat lehet 
előnyösebb. Az üvegek formájából  
és színéből következtethetünk az illat 
jellegére (pl: a rózsaszín üveg édes,  
a kék és zöld valószínűleg üde és friss, 
míg a sárga, azaz arany, igazi drága, 
exkluzív aromát rejteget). Ebben  
a szezonban az aranydíszítés a trend. 
Az ünnepek közeledtével sok újdon-
ság sorakozik a parfümériák polcain, 
hogy meglepetésként ott lapuljon  
a karácsonyfa alatt, hiszen egy jól  
eltalált illattal nagy örömet szerezhe-
tünk – akár magunknak is.

1
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1. Vanilla Brulee the BoDy shop
2. so elixir yves rocher 
3. reval calvin Klein/marionnauD
4. arlésienne l’occitane en provence
5. dahlia divin givenchY/DouGlas
6. premiére eau de toilette gucci/DouGlas

  7. Zen moon essence ShiSeiDo/marionnauD
  8. Jadore absolu Dior/DouGlas 
  9. stars JiMMY choo/DouGlas 
10. stars MoSchino/DouGlas 
11. signature Hero Michael KorS/DouGlas
12. Golden delicious DKnY/DouGlas
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beautyt e s t  é s  l é l e k

raGyoGó színeK
a festett hajnak gyors és  
megfelelő védelemre van  
szüksége. a l’oréal labora- 
tóriumának hála, a color  
Vive termékcsalád a legjobb  
választás lehet, könnyed  
és gyors használatot biztosít, 
szempillantás alatt varázsol 
egészséges és ragyogó  
hajzuhatagot. 

1

Habok között  
a mínuszokban
Télen, különösen a fogcsikorgató  
mínuszokban jólesik testünk-lelkünk 
kényeztetése. A szépségiparnak hála, 
egyre több újdonság kápráztat  
el bennünket, hogy az otthoni spa  
és wellness életérzést mesterfokon 
tudjuk élvezni.   

fénylő hajzuhatag télen is
Mindenki csodálatos, selymes  
tapintású, egészséges, fénylő hajról 
álmodik. Mi sem egyszerűbb ennél: 
ezekkel az új ápoló és regeneráló ter-
mékekkel és a megfelelő formázási 
trükkökkel egyszerűen és gyorsan 
ragyoghat a frizuránk. Mossunk hajat 
egy kímélő samponnal, mely nedves-
ségpótló növényi kivonatokat, fénye-
sítő selyem- és gyöngyproteint tartal-
maz. Öblítsük ki alaposan a sampont, 
majd használjunk gyümölcskivonatos, 
ásványi anyagos balzsamot, melynek 
hatóanyagai kipótolják a hajszálak 
töredezett felszínét, utána pedig fény-
lő réteggel vonják be azt. 

lazulás a habokban
Még a tudósok is megerősítik,  
hogy a fürdés jót tesz a szervezetünk-
nek. Ha pedig a hangulatunkhoz illő 
fürdőgolyót is beledobjuk a vízbe, 
még kellemesebben lazulhatunk  
el a habokban. Fürdés után fontos  
a krémezés, utána pedig köntösben 
vagy takaróba bugyolálva pihenjünk 
egy félórácskát a kanapén.  
Természetesen a hozzávaló, készen 
kapható fürdőszerekkel, illetve test- 
ápolókkal még tovább fokozhatjuk  
a hatást. Az ünnepek közeledtével  
a szép és exkluzív díszdobozokban 
található fürdőszettek, haj- vagy 
éppen testápoló termékek praktikus 
ajándékötletek a fa alá.



55az árkád budapest trendmagazinja

  7. krémszett díszdobozban age specialist l’oreal/dm
  8. ajándékcsomag Gift Values love the BoDy shop
  9. ajándékdoboz neoBio/harmónia reformház
10. karácsonyi gömb Winter Garden lush
11. szépségápolási termékcsalád spirit of asia DouglaS hoMe SPa/DouGlas

1. ajándékdoboz little ro’s flowers lush
2. ajándékcsomag Good tidings lush
3. dove pro age ajándékcsomag pasminával Dove/dm
4. ajándékcsomag candy apple the BoDy shop
5. Hajápolási ajándékszett absolute repaire l’oreal/Klier
6. kézkrémtrió díszdobozban Hand cream trio l’occitane en provence
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Karácsonyi desszertkülönlegességek
édes, fehér ünnepeKet!

Elérkezett az év legbensőségesebb időszaka, a karácsony. Nemcsak  
a szentestét, hanem a hétköznapokat is szívesen édesítjük meg ilyenkor.  

Egy-egy egyszerűbb sütemény összedobásával apró örömöket szerezhetünk  
a családtagoknak és a barátoknak. Sőt! A finomságokat gusztusos papírba,  

dobozkába csomagolva el is ajándékozhatjuk. 
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á’ la carte
é d E S ,  f E h é r  ü N N E p E k E t !

Karácsonyi narancsos csillagok
Hozzávalók: 40 dkg liszt, 20 dkg vaj, 30 dkg cukor, 1 zacskó vaníliás cukor, 2 kiskanál szárított narancshéj,  
2 tojássárgája, 3 teáskanál ánizs, 1 csipet só, 1 tojásfehérje, 2 evőkanál porcukor 
Elkészítés: keverjük el a lisztet a cukorral, a vaníliás cukorral, az ánizzsal és a sóval. Morzsoljuk bele a vajat. ha van kezeletlen 
héjú narancsunk, reszeljük bele az egész héját, ennek hiányában szerezzünk be szárított narancshéjat. Adjuk hozzá a tojás-
sárgákat, és gyúrjuk tésztává a masszát. Lisztezett deszkán nyújtsuk ki 5 mm vastagságúra és szaggassunk belőle csillagokat. 
Előmelegített sütőben, sütőpapírral bélelt tepsibe téve rövid idő alatt süssük aranybarnára őket, majd kivéve várjuk meg,  
míg kihűlnek. Ezalatt verjük kemény habbá a tojásfehérjét a porcukorral. A kihűlt formákat díszítsük ki a habbal, majd  
szárítsuk egy napig levegőn, vagy tegyük légkeveréses sütőbe 20 percre, hogy megszilárduljon. 
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Mandulás-lekváros 
linzervirágok 

Hozzávalók: 25 dkg liszt, 15 dkg vaj, 
12 dkg porcukor, 2 tojássárgája, 

4 evőkanál darált mandula,  
1 evőkanál őrölt fahéj, málnalekvár 

Elkészítés: A lisztet a porcukorral, a fahéjjal  
és a mandulával keverjük jól össze, majd  

morzsoljuk bele a hideg vajat. A tojássárgákat 
hozzáadva gyúrjuk omlós tésztává. fóliába  

csomagolva mindenképp pihentessük  
a hűtőben legalább fél óráig, de akár egy napig 

is kibírja. Lisztezett deszkára téve nyújtsuk  
3 mm vékonyra, majd szúrjunk mintákat belőle.  

Egy keveset a tésztából tegyünk habzsákba, 
majd a kiszúrt formákra nyomjunk belőle még 
egy emeletet, amely majd megtartja a lekvárt  

a sütin anélkül, hogy az lefolyna. ha a habzsák-
ba kerülő tészta túl kemény lenne, átgyúrva 

melegítsük fel a kezünkkel, hogy lágyabb legyen, 
vagy szúrjunk lyukas formákat is a tésztából, 

majd a szokásos módon ragasszuk össze  
a két részt lekvárral. Sütőpapírral bélelt tepsiben  

8–12 perc alatt süssük aranybarnára  
180°C-ra előmelegített sütőben.

Ánizsos mini  
habcsók
Hozzávalók: 16 dkg liszt, 15 dkg cukor,  
1 csomag vaníliás cukor, 12 dkg vaj,  
1 tojás, 1 kiskanál szódabikarbóna,  
2 evőkanál ánizs 
Elkészítés: Melegítsük elő a sütőt 
180°C-ra. Olvasszuk meg egy tálban  
a vajat, majd keverjük össze a cukrokkal 
és a tojással. tegyük bele a lisztet és  
a szódabikarbónát, majd végül az ánizst 
is. Szilikon sütőlapra vagy kis cookie-for-
mákba tegyünk kis halmokat a masszából. 
Nőni fognak, erre előre gondoljunk, ezért 
hagyjunk legalább 3 cm-t az egyes halmok 
között. 8–10 percig süssük, hogy épp 
csak megbarnuljanak. hagyjuk őket  
a sütőlemezen, amíg teljesen ki nem hűlnek. 
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culture
2 0 1 4 .  t é L i  p r O g r A M O k

Lady Gaga  
& tony Bennett
Cheek to Cheek
Universal Music
Lady gaga és tony Bennett barátsága 
még 2011-ben kezdődött egy backstage- 
ben, aminek első gyümölcse Bennett 
dUEtt ii című albumán szereplő  
the Lady is tramp volt. A két fenomén 
annyira egymásra hangolódott, hogy  
azóta kidolgoztak egy komplett projek-
tet, melynek keretein belül olyan dzsessz- 
himnuszok kerültek feldolgozásra, 
mint például az Anything goes, it dont 
Mean A thing (if it Aint got that Swing), 
Sophisticated Lady, illetve a Lush Life. 
A dalokat egyetlen albumra gyűjtötték 
össze, ami szintén egy feldolgozás után 
kapta a Cheek to Cheek címet.
Kapható: ÁRKÁD/Media Markt

Adventi ünnep a Bazilikánál
Budapest, Szent István tér
2014. november 28. – 2015. január 1.
Budapest egyik legfontosabb nevezetessége, a Szent istván-bazilika 
előtti tér idén negyedik alkalommal lesz az adventi időszak leglátvá-
nyosabb, élményekkel teli találkozópontja. A nyitóünnepségen  
meggyújtják az első gyertyát és felkapcsolják a Belváros ünnepi 
fényeit, majd minden este karácsonyi fényfestés várja a vendégeket  
a Bazilika monumentális homlokzatán. idén először a Zrínyi  
utcában is forró és illatos ínyencségek sorakoznak fel, a vásár  
angyalai kedves meglepetésekkel készülnek, továbbá igényes  
ajándékok, korcsolyapálya, szórakoztató programok és jótékonysági 
akciók sora segít az ünnepekre hangolódni.

Zséda 2015
Álmok,  
utak, otthon
Zséda új kalendáriumában 
utazásra invitál minket,  
és ahogy együtt haladunk 
vele előre az évben,  
megosztja velünk emlékeit, 
élményeit, vágyait,  
emellett évszakonként  
divattanácsokkal is ellát.
Kapható: ÁRKÁD/Libri

A fájdalom 
szépsége
Ulpius-ház
Jack McLachlan iparmágnás 
Ausztrália legkapósabb agglegénye. 
Sikerei és vagyona miatt nem is-
meretlenek számára a romantikus 
kapcsolatok bonyodalmai, a zűrös 
helyzetek elkerülésére pedig  
extrém szabályok szerint randevúzik. 
Kapható: ÁRKÁD/Libri
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A diótörő
Budapest, Művészetek Palotája
2014. december 27.
Az évnek ebben az időszakában talán 
mindenki fogékonyabb egy cseppet 
a mély érzelmű előadásokra, kiváló 
választás hát A diótörő mű újragondol-
va a MüpA-ban. Az E. t. A. hoffmann 
méltán népszerű karácsonyi meséjé-
nek rajongói ezúttal az ünnepek után 
egy nappal Csajkovszkij szerzeményé-
ben nézhetik meg a világhírű darabot, 
akinek A diótörő lett utolsó balettje, 
egyben utolsó színpadi alkotása.

havasi symphonic Aréna show
Budapest, Papp László Sportaréna
2014. december 6.
havasi Balázs és alkotótársai az idén is lázasan dolgoznak a fantasztikus újítá-
sok megvalósításán, hogy a grandiózus koncertshow minden tekintetben felve-
hesse a versenyt a világhírű szuperprodukciók minőségével. A 2014-es havasi 
Symphonic Aréna Show sztárvendége a grammy-díjas producer, zeneszerző 
és énekes Lebo M., az Oroszlánkirály című rajzfilm zenéjének társszerzője és 
előadója. Magyarországon először hangzik majd fel élőben a jellegzetes kiáltás, 
melyen generációk nőttek fel.

Lamb:
Backspace Unwind

Bertus Hungary Kft.
A Backspace Unwind’ 10 dalt tartalmaz, melyek  

Andy Barlow & Lou rhodes szerzeményei. Négy dalban  
közreműködik tom trapp, világhírű karmester, aki  

a felvételek alatt a vonósszekciót vezényelte a londoni 
Air Lyndhurst Stúdióban. Az első kislemez, a We fall in 
Love, amely két élet metszéspontjának esélyéről szól, 

már világszerte a slágerlisták élmezőnyében található.
Kapható: ÁRKÁD/Media Markt

Morcheeba
Budapest, Syma Csarnok
2014. december 8.
Az idén fennállásának huszadik évfordulóját 
ünneplő zenekar újra Budapestre érkezik,  
hogy egy teljesen új setlistet mutassanak be 
a magyar rajongóknak, telis-tele a legnagyobb 
közönségkedvenc dalokkal. A zenekar kezdetben 
triphoppot játszott, a későbbiekben egyre inkább 
a popzene irányába húzott. A koncertjegyhez 
ezúttal oly módon lehet hozzájutni, hogy a  
www.umusiclive.hu weboldalról öt zeneszá-
mot kell összesen 1500 forint értékben letölte- 
nünk, és máris ajándékba kapjuk a koncertjegyet.
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horoscope
2 0 1 4 .  t é L

        oroszlán
július 23. – augusztus 22.
OrOszlán nő Egy véletlen beszélgetés 
komoly üzleti kapcsolattá válhat,  
egy apró figyelmesség megoldhatja  
élete egyik alapvető problémáját. 
Engedjen ennek az érzésnek,  
járjon nyitott szemmel, és várja 
érdeklődéssel, hogy mit hozhat  
az életébe a következő időszak!
Tipp: Az ünnepi időszakban viseljen 
nagyméretű, arany kiegészítőket is! 
OrOszlán férfi Előfordulhat, hogy 
bőséges anyagi forrásokra bukkan,  
amelyek segítségével könnyedén  
megvalósíthatja régóta dédelgetett  
ötleteit, sőt még egy nagyobb  
összegű nyeremény sem kizárt! 
Tipp: Válasszon csíkos és kockás 
ingeket, melyek feldobják az egyszínű 
szetteket és a szürke hétköznapokat!

        kos
március 21. – április 20.
KOs nő Szerelmi élete területén renge-
teg aspektus szövetkezik az év utolsó 
hónapjában, hogy megtalálhassa az 
igazit. Most a motivációja, a bátorsága 
és a vonzereje is meglesz ahhoz,  
hogy új kapcsolatot alakítson ki. 
Tipp: A vörös és piros árnyalatok sokat 
segíthetnek a hódításban!
KOs férfi Kreatív erejében is mérhető 
fejlődést tapasztalhat. Új területen  
érvényesítheti képzelőerejét, vagy 
olyan dolgokkal kezdhet foglalkozni,  
ami mindig is vonzotta. Ötleteiben 
érződik a szakértelem és a profizmus, 
érdemes odafigyelnie rájuk! 
Tipp: Ha új hobbit választ, vegyen 
hozzá néhány új kiegészítőt is! 
A 2015-ös esztendő az Ön számára  
amúgy is az újdonságok megisme-
réséről szól.

       szűz
augusztus 23. – szeptember 22.
szűz nő December hónapban  
a figyelme a hivatására és az otthonára 
irányul, ezeken a területeken várhatóak 
most változások. Természetesen a kettő 
szorosan összefügg, hiszen ha például 
állást változtat, az könnyen költözéssel 
járhat. Ne féljen az újdonságoktól!
Tipp:  Csinosítsa otthonát ajtódíszekkel 
és színes illatgyertyákkal!
szűz férfi Hivatásában „elkerülhet 
valaki az útjából”, ami meggyorsítja  
az Ön előléptetését, vagy átszervezés 
révén kialakíthat egy új státusz,  
ami tökéletesen megfelel önnek.  
Bár nem szereti a radikális változá- 
sokat, most ön is érzi, hogy megéri. 
Tipp:  Céges partikon bátran viseljen 
magas szárú tornacipőt elegánsabb 
szettekhez is!

       bika
április 21. – május 20.
BiKa nő A stabil párkapcsolatban élő 
Bikák valószínűleg magasabb szintre 
emelik kapcsolatukat, akár még  
a házasság is szóba kerülhet,  
de mindenképp valami új, közös célt 
találnak partnerükkel a 2015-ös évre. 
Tipp: Könnyítse meg párja dolgát,  
mutassa meg neki, milyen ékszereket 
kedvel. Így legalább a karácsonyi aján-
dék is minden bizonnyal tetszeni fog.
BiKa férfi Egyfajta belső leltárt készít  
év végére, és számba veszi legalapve-
tőbb értékeit. Akár radikális döntést is 
hozhat arról, mely területen szeretné 
képességeit és erőforrásait hasznosíta-
ni. Soha nem késő újrakezdeni!
Tipp: Egy tablet vagy egy bőrkötésű 
notesz segíthet gondolatai rendezé- 
sében, úgyis számtalan teendője adó-
dik majd a következő hónapokban.

        rák
június 22. – július 22.
ráK nő  Számos érdekes emberrel 
találkozik ebben az évszakban, 
ami természetesen hatással lesz  
a személyiségére. A most megismer- 
tek közül néhányan kiemelkedő  
szerephez jutnak majd a jövőjében. 
Tipp: Mosolyán kívül viseljen mindig 
valamilyen vidám kiegészítőt is!
ráK férfi Új barátságokat köt az év 
végén, egyfajta pártfogói, támogatói 
kapcsolat is kialakulhat valakivel.  
Akár szerelem is születhet ezekből a 
kapcsolatokból,  ám ne felejtse el, hogy 
azért, mert társra vágyik, nem érdemes 
mindenkiben a nagy Őt keresnie.  
Az igazi majd úgy is akkor kopogtat  
be ajtaján, amikor a legkevésbé várja.  
Tipp: A norvégmintás pulóverek  
nagyon divatosak a téli szezonban.

        ikrek
május 21. – június 21.
iKreK nő Az utóbbi időben sok kelle- 
metlen, nem várt meglepetés érte  
anyagi téren, így a pénzügyi fellen- 
dülés épp időben érkezik. A hullámok 
lassan elcsitulnak ugyan, de továbbra  
is érdemes a járt úton maradni,  
és csak módjával kockáztatni.  
Tipp: A téli hónapok számos remek  
költségmentes szórakozást kínálnak, 
mint például a szánkózás vagy  
a mézeskalács sütése szeretteink körében.
iKreK férfi Idealista oldala most nagyon 
eleven, vágyik a szerelemre, ezért köny- 
nyen fejest ugrik bármilyen új kapcsolat- 
ba. Ebből persze származhatnak izgalmas 
és motiváló, akár hosszabb kalandok is. 
Tipp: Hallgasson megérzéseire, mert a 
soron következő esztendőben nem csak 
szerelmi téren segíti majd Önt az a bizo-
nyos belső hang. 
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       vízöntő
január 21. – február 19.
VízönTő nő Fontos szelektáló 
időszaknak néz elébe. Ki kell válasz-
tania, mely terveit tudja megvaló-
sítani, kik azok az emberek, akik 
visszahúzzák, melyek azok a szokásai, 
amelyek akadályozzák az előrejutásban.
Tipp: Egy trendi magas sarkú boka- 
csizma a szezon elengedhetetlen  
darabja, s a legjobb viselet egy partira! 
VízönTő férfi Könnyebben elfogad 
most másokat, és ez a fajta kifelé 
figyelés nagyon együttműködővé  
teszi, így több lehetőség is megnyílik 
Ön előtt. Bár általában nem tudja  
egy az egyben rábízni magát az  
intuíciójára, most mégis remekül  
tudja használni.
Tipp: Idén karácsonykor lepje meg 
önmagát is, például egy új zakóval!

        mérleg
szeptember 23. – október 22.
Mérleg nő A Mérleg jegy szülöttei szá-
mára nagyon fontos a kommunikáció,  
a zökkenőmentes információcsere. 
Az elkövetkező hetekben bőven lesz 
alkalma ezt élvezni, ugyanis rengeteg 
találkozó, beszélgetés, utazás várja.  
Tipp: Viseljen ezüstszínű, színes kövek-
kel kirakott kiegészítőket, melyek reme-
kül illenek csillogó személyiségéhez!
Mérleg férfi A mostani bolygóhatások 
párkapcsolatára is kedvezően hatnak,  
a most kezdődő kapcsolatok esetében is. 
Most a társulások kialakítása is szeren-
csés, legyen szó üzleti kapcsolatról vagy 
közös építkezésről, vásárlásról. 2015-ben 
szinte mindent sikerre visz, most kell 
belevágnia álmai megvalósításába. 
Tipp: A kötött darabok nemcsak  
praktikusak, de nagyon divatosak is 
ebben a szezonban!

        halak
február 20. – március 20.
HalaK nő Változásra vágyik, ezért 
minden impulzusnak szívesen enged, 
amely ezt előidézheti. Előfordulhat, 
hogy a külsejét változtatja meg,  
vagy új kapcsolatokat épít ki, de 
akár új helyeket is felkereshet – most 
mindebből csak előnye származhat. 
Tipp: Látogasson el fodrászához,  
és máris megújulva érezheti magát!
HalaK férfi Előszeretettel utazik mos-
tanában, de ha ezt mégsem teheti meg, 
akkor is más szemmel nézi szokásos 
környezetét. Olyan apró részleteket is 
észrevesz, amelyek felett eddig elsiklott 
a figyelme. Kihegyezett érzékeinek 
köszönhetően a jelentéktelennek tűnő 
lehetőségeket is felismeri. 
Tipp: Szervezzen sítúrát barátaival, így 
egyszerre tud utazni és kikapcsolódni is!

        skorpió
október 23. – november 21.
sKOrpió nő 2014 karácsonyán 
együttérző képessége és empátiája is 
megerősödik, aminek eredményekép-
pen akár valamely jótékonysági 
intézmény támogatásába is bekapcso-
lódhat, illetve megrekedt helyzeteket, 
kapcsolatokat tisztázhat. 
Tipp: Variálja megjelenését színes 
harisnyákkal vagy térdzoknikkal!
sKOrpió férfi Előfordulhat, hogy  
valamilyen módon a katedrára kerül, 
akár nem hivatásos oktatóként is.  
Ez jelenthet egy cégen belüli 
továbbképzést, betanítást, amit Önnek 
kell vezetnie, de az is előfordulhat, 
hogy csak szokatlanul sokan kérnek 
Öntől tanácsot ezekben a hetekben,  
és így kerül önkéntelenül tanító 
szerepbe.  Tipp: Válasszon a kapucnis 
pulóverek helyett lezser kardigánokat!

         bak
december 22. – január 20.
BaK nő Ezekben a hetekben kellő  
bátorságot érez magában ahhoz, hogy 
gyakorlatilag bármilyen kérdéssel azon-
nal konfrontálódjon. Objektíven szem-
léli párkapcsolatát, munkáját, döntéseit, 
ami segít abban is, hogy eldöntse, ki is 
ön valójában, milyen társ illik önhöz. 
Tipp: A klasszikus fekete darabok  
mellé válasszon hangsúlyos ékszereket, 
így igazán elit hatást érhet el!
BaK férfi Olyan szakmai ismeretsége- 
ket köthet a következő hónapok-
ban, amelyek bőségesen hoznak új 
megrendelőket és feladatokat. Akár  
még létszámbővítésre is szüksége lehet, 
mert egyedül nem fogja bírni az iramot. 
Tipp: Válasszon egyet a legújabb  
okostelefonok közül, hogy lépést  
tartson a technikai újításokkal is!

        nyilas
november 22. – december 21.
nyilas nő Ezekben a hetekben a 
szakmájában megnőhet az ázsiója, 
akár egy előléptetés, akár egy új 
projekt formájában. Most ismét be 
tudja bizonyítani, hogy szakmai tudása 
kimagasló! A magánéletében egy új 
találkozás kavarja fel az állóvizet, amely 
akár egész életére nagy hatással lehet.
Tipp: A szőrmegallér igazán elegáns  
megjelenést kölcsönöz a téli időszakban!
nyilas férfi Szerelmi élete stabilizáló-
dik az elmúlt hónapok fordulatai után. 
Ez a biztos alapot nyújtó életterület az 
egészségére is kedvezően hat. Érzi, hogy 
csökken Önben a belső feszültség, egyre 
inkább képes ellazulni, és valahogy az 
egész szervezete jobban tud működni.
Tipp: A kék szín remek hatással van 
kedélyállapotára, válasszon sálat ebben 
az árnyalatban!
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E L’Occitane en Provence 91
É Lipóti Pékség 116
D Mango 129
C Marcha Ballerina K6
E Marionnaud 112
Ó Miracolo 138
S Mister Minit & Top Clean 134
S MKB Bankfiók 115
D New Yorker 147

D Nike 121
D Ninakoko 107
C Office Shoes 97
E Opti Markt Optika 88
D Orsay 125
Ó Pandora 119
D Promod 122
D Pull & Bear 118
D Retro Jeans 130
A  Ride Bike 144
Ó Salamander 131
C Samsonite 124
C Sebastiano 140
Ó Smartpeel K5
D Springfield 93
É Starbucks 146

A  Stile Interio 139
D Stradivarius 120
D Street One 101
D Sugarbird 141
Ó Swarovski 85
É Szamos Csokoládé 

Bonbon 108
F Tezenis 126
E The Body Shop 104
D Tom Tailor 94
F Triumph 132
C Vagabond 103
D Van Graaf 149
C Vans Márkabolt 99
F Women’ Secret 92
D Zara 87

földszint

alsó szint

A térkép és üzletlista 
tájékoztató jellegű, 
a 2014. 11. 25-én 
érvényes információkat 
tartalmazza.

Aktuális infók: www.arkadbudapest.huNaturWash Autómosó a második parkolószinten
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Arcadium Magazin
2014. tél

Címlapon:  
Blúz 11 990 ft AmbiAnce/Van graaf 

Szoknya 6995 ft MangO 
Clutch 11 990 ft LAzzArini/HuManiC 

Nyaklánc 3490 ft Claire’s

lapalapító:  
ÁrkÁd Bevásárlóközpont

1106 Budapest,  
Örs vezér tere 25/A 

kerepesi út 61.

tel.: +36 1 433 1400
fax: +36 1 433 1401

www.arkadbudapest.hu

felelős vezetők:  
Beledi rita, Vizsolyi dániel
lapmenedzser: győri Edit

Kiadó:  
hamu és gyémánt Magazinkiadó  
1016 Budapest, Lisznyai u. 38.

tel.: 487-5200
fax: 487-5203

a kiadó vezetői:  
Csetényi Csaba és krskó tibor

Kulturális kiadóvezető:  
katona gergely

főszerkesztő: richter Zita
szerkesztő: peller Ágnes

Divatszerkesztő: gönczy Andrea
Olvasószerkesztő: fekete Zoltán

Korrektor: dudás Márta
szerzők:  

fehér Vera, hegyaljai ráhel,  
palásti Márta, papp Sándor
Design: hamu és gyémánt  

Magazinkiadó – greiner dóra

fotók:nnnnnnn
gyártásvezető: Lantos ilona

fotográfusok:  
 Ajkai dávid, Aknai Csaba,  

hargitai Olivér, Sárosi Zoltán  
smink: Szécsi gabi, pataki Ági

Haj: Zomborka Mihály
styling: Sebo krisztián, Jakab tímea

Ügynökségi fotók: 
Europress/Stockfood, ShutterStock

A magazinban a lapzártakor rendelkezésünkre álló 
 termékárak szerepelnek.  

Néhány termék még bevezetés alatt áll.

i M p r E S S Z U M

Az ÁrKÁd Budapest  
nyitva tartása 
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

Az ÁrKÁd  
facebook-oldala: 

www.facebook.com/arkadbudapest

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

www.arkadbudapest.hu

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

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 (Buda-
pest Bank, Erste, MkB, Otp, raiffeisen Bank).  

 ha autóval érkezünk, a garázsban 
működő autómosóban pillanatok alatt  
tisztává varázsolják kívül-belül gépkocsiját.

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

 kisgyermekes családokra is gondoltunk,  
hiszen amíg a szülők vásárolnak, addig 
a gyerekek a kölyökpark varázslatos 
világában tölthetik idejüket, mindezt  
szakképzett személyzet mellett.



AZ IDEÁL IS  FÉRF I  EGY MÍTOSZ .
AZ I L LATA VALÓSÁG.

AZ ÚJ FÉRFI ILLAT A GUERLAN-TŐL.
#LHOMMEIDEALG
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24/7 ONLINE-SHOPPING

Mély relaxáló érzés a testnek és léleknek egyaránt. 
Egy nyugtató aromaterápia, mely kényezteti bőrét 
és élénkíti az érzékeit.
Fedezze fel a Spa élmény világát a „Harmony of Ayurveda“, 
„Spirit of Asia“ és „Beauty of Hawaii“ termékekkel.

HOME SPA


