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Fókuszban
a felfedezések

Itt a nyár és az ÁRKÁD megannyi népszerű divatmárka 
újdonságaival várja a ruhatárukat megújítani és a kikap-
csolódni vágyókat! Bevásárlóközpontunk újjászületésének 
köszönhetően immár olyan ismert és közkedvelt üzletek 
is megtalálhatók nálunk, mint a GAP, Mango, Van Graaf, 
Pull and Bear, Bershka, The Bodyshop vagy a Starbucks. 
Indulhat a szezonális gardróbfrissítés, s természetesen 
tartogatunk a nyárra – mi több, egész évre – meglepe-
tést is! A szabadságukat itthon töltőknek is bőven lesz 
tehát lehetőségük a kikapcsolódásra. Júniusban induló, 
év végéig tartó Discovery Saturday programsorozatunk 
során egy újonnan kialakított élménytérben várjuk a kul-
túrára szomjazó érdeklődőket. Legyen szó zenéről, kép-
zőművészetről, utazásról, egészségről, designról, ezeken  
a tematikus szombatokon minden témával találkozhat-
nak, ami a mai kor embere érdeklődésének fókuszában 
van. Vendégeink lesznek az egyes kérdéskörök szakértői,  
s idegen nyelven is körbejárjuk majd a górcső alá vett 
dolgokat. Akár felkészülhetnek egy nyelvvizsgára is, sőt, 
mi több, Big Fashion Service csapatunk segítségével fel-
fedezhetik új stílusukat is. Az eseménysorozathoz üzlete-
ink, partnereink a nap témájával kapcsolatos extra szol-
gáltatásokkal, akciókkal kapcsolódnak be, teljessé téve 
a Discovery Saturday eseménysorozat élménypalettáját.  

Beledi Rita és Gazdag Dániel
bevásárlóközpont-igazgatók
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28
Virágba borulunk

FASHION
  6 Top Trends elemükben vannak a divattervezők,  

hiszen úgy tűnik, a jó idő előcsalogatta mindenkiből  
a vidámságot, a kreativitást és a könnyedséget.  
a trendekkel kapcsolatos újdonságokról pedig  
ezúttal is van mit megosztanunk. 

10 Stílus a minimalista megoldások a szezon nagy kedven-
cei, melyeket látványos mintával ellátott darabokkal még 
feltűnőbbé varázsolhatunk. nappali és esti viseletként 
egyaránt megállják a helyüket, hiszen ezek a sikkes 
kombinációk minden napszakban remekül működnek. 

18 Nyári ÁRKÁD-hírek inspirálódjon híreinkkel, majd  
nézzen körbe üzleteinkben, és válassza ki az Ön  
számára legmegfelelőbb stílust.  

38 ÁRKÁD Fashion a lágy textúrák, a púderes színek, 
valamint az erőteljes minták párosításával álomkönnyű 
utcai öltözetek születnek. egy-egy nyári kiegészítővel 
kombinálva pedig igazi kuriózummá varázsolhatjuk őket. 
dobja fel megjelenését, és élvezze a nyarat!

ACCESSORIES
30 Hangsúlyos nyakékek káprázatos színek, merész 

formák, különleges alapanyagok. a nyakékek világában 
most minden hangsúlyos méretet öltött. a dekoltázs 
hangsúlyozása mindig elegáns és kifinomult  
módja annak, hogy felhívjuk magunkra a figyelmet,  
és kitűnjünk a tömegből.

32 A nagy kékség megkezdődött a visszaszámlálás: 
csupán néhány nap, és végérvényesen beköszönt  
a nyár! Hamarosan szabadságra megyünk, ahol  
a strandolásé, a pihenésé és a szórakozásé a főszerep. 
Hogy a vízparton is jól mutassunk, foglalkozzunk  
egy kicsit a fürdőruha divattal is! 

BEAUTY
46 Végre itt a nyár szépségápolási termékekből sosem 

elég, főleg ha küszöbön az új évszak! itt az ideje hogy 
szemügyre vegyük az újdonságokat, hogy ezúttal is min-
den alkalomra megtaláljuk a megfelelő terméket. 
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60
Újra itt a nyár!
programajánló  
kánikulára

7
Diorskin Nude Tan 
a nyárias frissesség 
imádóinak

24
Summertime!
próbáljunk fel 
mindenféle vicces 
és merész holmit. 
most mindent 
szabad!

A’LA CARTE
56 Trópusi ízek a nagy hőségben inkább a könnyű,  

egzotikus és friss különlegességre vágyunk.   
Hála néhány trópusi hozzávalónak, pillanatokon  
belül egy déltengeri szigeten érezhetjük magunkat. 

CULTURE
60 Nyári programok Ha a idén is a legjobb fesztiválokon 

szeretne ott lenni, vagy a szezon legizgalmasabb regé-
nyét vinné magával a jól megérdemelt szabadságára,  
olvasson bele ajánlónkba, érdemes!

HOROSCOPE
62 Nyár Visszafogottság vagy a lendület jellemzi a soron 

következő időszakot? netán egy újabb munkahelyi 
kihívással kell szembenéznünk? tippek és tanácsok  
a zodiákus jegyeinek, hogy mindenki felkészülve 
várhassa a hosszú, forró hónapokat! 



6 az árkád budapest trendmagazinja

top trends
2 0 1 4 .  n y á r i  d i v a t h í r e k

Lágy, érzéki csábítás
az új dolce&gabbana illattal érzéki utazásra 
indulhatunk. a fehér vízililiom és a merész fehér 
nárcisz egyedi, pazar kombinációja tökéletesen 
keveredik a testes fehér amarillisz illatával.  
ezt a virágos jegyet a háttérből ellensúlyozza  
a meleg pézsmaillat és a kasmír hangsúlyossága 
– világos erdők érzéki nyomát, földes tónusokat 
és pikáns fűszereket maga után hagyva.
www.dolcegabbana.com

Dzsungellázban
türkiz, kék, zöldes vibráló színekkel támad a michael kors  
új körömlakk-kollekciója, amely a dzsungel változatosságát  
és szépségét idézi. ne hagyjuk ki a szetthez tartozó szájfé- 
nyeket és egyéb kiegészítőket sem!
www.michaelkors.com

Mango nyílt az ÁRKÁD-ban!
a spanyol divatmárka szerelmesei ezentúl az árkád 
bevásárlóközpontban is válogathatnak a mango legtrendibb  
nyári kollekciói közül. a cég ráadásul darya Werbowy-val erősít  
– a mango idei arca az a szupermodell, aki 28 évesen  
a világ hatodik legkeresettebb szupermodellje.
www.mango.com
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Meztelen bőr hatás
Christian dior már a legelső Cruise kollekcióitól kezdve nyárias 
eleganciát alkotott, mely tökéletesen illett a meztelen, napsütötte 
bőrhöz. könnyű, sosem túlzó textúrájával a diorskin nude tan  
a nyárias frissesség imádóinak változatos kollekciót kínál,  
mely minden napsütötte vágyat kielégít. két, bőrszínhez passzoló 
árnyalatban kapható: aranyban és rózsásban. ezzel az új 
sztártermékkel mindenki megtalálhatja a megfelelő árnyalatot,  
a matt vagy világos színtől az arany vagy rózsás színig.
www.dior.com

Kortalan
mindegy, hogy keskeny, 

vastag, mintás, egyszínű 
vagy strasszos, a bőrszíjas 
órák az idei nyár slágerei. 

az elegánstól a hippi 
stílusúakon át egészen 

a rock’n’roll ihletésű 
szíjakig mindenféle 

formával találkozhatunk. 
válogassunk hát, hiszen 

ezúttal a bőr a menő,  
és az is engedélyezett, 

hogy egynél több 
kedvencünk legyen!

www.fossil.com

A napfény kényeztet
a soleil suisse sun defense systime segítségével 
a La prairie harcot hirdet az olyan káros, bőrörege-
désért felelős tényezőkkel szemben, mint a napsu- 
gárzás vagy a környezeti hatások. az öt, egymást 
erősítő termék minden tekintetben túllép a hagyo-
mányos fényvédő termékek nyújtotta lehetőségeken. 
www.laprairie.com
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Tetőtől talpig Adidas
a FiFatm 2014 brazíliai labdarúgó- 
világbajnokság hivatalos labdája a brazuca ne-
vet viseli. most bárki bekapcsolódhat az adidas 
nyereményjátékába, amelynek fődíja egy sony 
3d Led televízió. a teendő pusztán csak annyi, 
hogy gyűjtsük a június 30-ig megvásárolt adidas 
termékek után kapott matricákat! 

www.focinyeremeny.hu
www.facebook.com/adidas.arkadbudapest

A szemüveg öltöztet
az optic World optikai szaküzletben nyáron is  
a legnagyobb világmárkák új szemüvegkeretei  
és napszemüveg modelljei között válogathatunk.  
Legyen szó akár a kifinomult nőies darabokról, 
akár a vagány, sportos fazonokról, mindenki 
megtalálhatja az egyéniségéhez illő szemüveget.

www.opticworld.hu

Szicíliai románc
az új, limitált kiadású dolce&gabbana illatok, az escape to panarea és  
a discover vulcano a szicíliával szembeni Lipari-szigetek rögös, mégis 

otthonos vulkanikus tájképeiről inspirálódtak. a csábító és átható illatok, 
amelyek felidézik a szél meleg cirógatását, a mediterrán tenger éjszakai 

hangulatát és a napsütötte bőr esti illatát. a citrusos jegyek gyömbérrel és 
pézsmával keverednek, melyek egy örömteli, boldog románc hangulatát kelti.

www.dolcegabbana.com
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Top 6995 Ft STRADIVARIUS 
Szoknya 9995 Ft ZARA 
Clutch 6390 Ft CARPISA 
Fülbevaló  37 900 Ft SWAROVSKI 
Karkötők 1990 Ft ORSAy 
Körömcipő 29 990 Ft HUMANIC

A dzsungel színei mellé tökéletesen párosíthatóak a párduc, ocelot,  
és egyéb vadmacskák által ihletett, mintás ruhadarabok. Igyekezzünk  
gyorsan beszerezni, nehogy elkapkodják előlünk a legjobb szetteket.

Üdíto trendek forró napokra˝

modern  
amazon



Ruha 9995 Ft PROMOD 
Nyaklánc 2690 Ft CLAIRE’S



Blézer 18 990 Ft STyLIST GARDROBE  
Trikó  4995 Ft WOMEN’ SECRET 
Nadrág 9990 Ft GAP 
Öv 4890 Ft GAP 
Nyaklánc 20 500 Ft LINK



Blúz 8995 Ft ZARA 
Nadrág 6995 Ft BERSHKA 
Táska 4495 Ft RESERVED 
Nyaklánc 2390 Ft NINAKOKO 
Karkötő 1990 Ft ORSAy 
Szandál 21 995 Ft GEOX



Overall 13 995 Ft PROMOD 
Óra 19 990 Ft MARK MADDOX/ÉKSZERSZIGET 
Táska 11 990 Ft DAviD jOnes/MONARCHy 
Karkötők 6200 Ft SÜEL 
Szandál 12 990 Ft GEORGE’S CIPőBOLT



Ruha 12 990 Ft STyLIST GARDROBE 
Karkötő 53 800 Ft SWAROVSKI 
Fülbevaló  32 800 Ft SWAROVSKI



Póló 5995 Ft CAMAÏEU 
Mellény 9995 Ft ZARA 
Nadrág 8295 Ft ORSAy 
Gyűrűszett 1995 Ft BERSHKA 
Óra 4590 Ft CLAIRE’S
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FEDEZD FEL A SZENZÁCIÓS DROPS OF 
YOUTH BŐRFIATALÍTÓ SZÉRUMOT, AZ 
ARCÁPOLÁS ÚJ SZENZÁCIÓJÁT.

A 98%-ban természetes összetevőkkel készült bőrfiatalító 
szérum növényi őssejteket és bio babassu olajat tartalmaz. 
Fokozza a sejtek megújulását, a bőr simább, üdébb, 
feszesebb és hidratált lesz. Minden bőrtípus és korosztály 
számára ajánlott.

ERŐ 
MINDEN 
CSEPPJÉBEN
NUTRIGANICS™
Drops of Youth

PA
RABÉNMENTES

SZILIKONMENTES

TERMÉSZETES
98%

ÖSSZETEVŐT
TARTALMAZ

thebodyshop.hu

Próbáld ki és vásárolj egy szenzá-
ciós Nutriganics Drops of Youth 
bőrfiatalító szérumot a budapes-
ti ÁRKÁD Bevásárlóközpontban 
található üzletünkben és meg-
ajándékozunk egy 60 ml-es illatos 
tusfürdővel.*

ÁRKÁD FÖLDSZINT, ÁTJÁRÓ

* Egy vásárlónak csak 1 db ajándék 60 ml-es tusfürdő 
adható. Az ajánlat 2014. június 1–30-ig érvényes, 
más akcióval nem vonható össze.
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Kertrendezés
ki ne szeretne egy meleg nyári napot a szabadban 
tölteni? keljünk útra családunkkal vagy barátaink-
kal, és töltsünk el egy felejthetetlen napot  
a természetben. a butlersnél mindent megtalá-
lunk, ami egy tökéletes kiránduláshoz szükséges: 
pikniktakarók, piknikkosarak és sok más elmarad-
hatatlan kellék. az idei nyár legyen még különlege-
sebb, teljen meg élménnyel minden nap!

www.butlers.hu

top trends
Csak vidáman!
Hagyja, hogy mindennapjait a napsütés vezérelje! a C&a legújabb  
kollekcióját a grafikus-minimalista és a folklór minták jellemzik,  
a fluoreszkáló és színes darabokkal az új ruhatár a szabad, magabiztos 
és független nyári életérzést testesítik meg. a szemet gyönyörködtető 
nyári megjelenést egészítik ki a kézműves díszek, intenzív, mély színű 
darabok, melyek tökéletesen kombinálhatóak a márka új farmerkollek-
ciójával. a kínálatban megtalálhatóak a szezon kötelező darabjai,  
mint a divatos blézer vagy a gyönyörű fekete maxiruha is.

www.c-and-a.hu

Felfrissülés tetőtől talpig 
a the body shop idei újdonsága tetőtől talpig lehűt majd 
bárkit a nagy nyári forróságban. az új testsorbetek hűvös 
hidratálást és pezsdítő felfrissülést nyújtanak a legnagyobb 
kánikulában is, hogy nyáron se kelljen lemondanunk a puha  
és hidratált bőrről. Felejtsük el a ragacsos krémeket! a the 
body shop új testsorbetei méltányos közösségi kereskede-
lemből származó, guatemalai bio aloe verát tartalmaznak, 
hogy hűsítsék, ápolják és óvják a bőrt a forró nyári hőségtől. 

www.the-body-shop.hu

2 0 1 4 .  n y á r i  á r k á d - H í r e k
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Gap Kids és Baby Gap
a gap kicsiknek szóló tavaszi kollekcióját leginkább egy szó, 
a frissesség jellemzi. Lágy pamutok, lenge vásznak és köny-
nyű kötött anyagok, valamint változatos minták dominálnak 
a ruhadaraboknál. a gap-nél igyekeznek a márkával tovább-
ra is hiteles, könnyed és időtlen, ugyanakkor modern stílust 
kínálni rajongóiknak.

www.facebook.com/Gap

Trópusi vakáció
brazília esőerdője, afrika szavannái, 
monaco eleganciája és miami  
beach… ezek a helyszínek ihlették  
a promod 2014-es nyári kollekcióját. 
az állandó kedvenc fehér mellett 
idén a pasztell-, a tengerzöld és  
a narancsszínek, valamint az etno 
minták hódítanak. Visszatér a  
20-as években népszerű plisszír  
és az 50-es évek ruhakölteményei-
nek stílusa is. a felsőknél a csipke  
a kedvenc, a nadrágoknál pedig  
a lenge fazon és a finom anyaghasz-
nálat jellemző. a lezser, de elegáns 
overallok ezen a nyáron is gardró-
bunk legjobb darabjait képezhetik. 
az afrikai wax minták, a pálmafák 
és az egzotikus helyszínek ihlette 
könnyed, fantáziadús darabok vise-
lésével egész nyáron a trópusokon 
érezhetjük magunkat!

www.promod.hu

Nyárra fel!
a dockyard üzletekben található márkák nyári 
kollekciói színekben, kínálatban és stílusban 
is rendkívül gazdagon készültek a legmele-
gebb időszakra. az O’neill idén nyáron minden 
eddiginél nagyobb kínálattal, ezen belül  
is különleges cipőkollekcióval, direkt a közelgő 
foci Vb-re érkező beachshort- és papucsválasz-
tékkal, hatalmas flip-flop-, short-, fürdőruha-  
és boardshort-választékkal várja a betérőket.

www.dockyard.hu
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Izzasztó kötöttségek nélkül
Földig érő fonalcsodák, 100% pamut kötött kollekciók és ren-
geteg csipke várja most nyáron a süel márkaboltba érkező 
vásárlókat. a pure Cotton kollekció sztárja a púderrózsaszín  
és a pasztellárnyalatok, míg a hosszú, vékony kötött ruhák 
igazán intenzív élénk színekkel ébresztik a nyarat. bár sokak-
nak furcsán hangzik, hogy kötöttben a tengerparton is lehet 
sétálgatni a rekkenő hőségben, aki találkozott már a süel 
csipkékkel, lenge hálókkal és fürdőruhákkal, az biztosan tudja, 
miről beszélünk... igazán különleges lesz az összhatás, megéri 
bekukkantani az árkád első emeletén található márkaboltba.

www.egyedikotott.hu

Gyümölcsös hűsítők 
Ha nyár, akkor gyümölcsfagylalt. a szamos kínála-
tában verhetetlen a frissítő citrom, az eper, az eg-
zotikus mangó és a legújabb maracuja, valamint 
az olyan egyedi szamos ízek, mint az áfonyás 
joghurt és a szatmári szilva. a szamos kézműves 
fagylaltok sok gyümölccsel és kizárólag termé-
szetes összetevőkből készülnek. a fagylaltok és 
parfék mellett limonádékkal és gyümölcsös tejtur-
mixokkal is hűsölhetünk a szamos Cukrászdában.

www.szamosmarcipan.hu

Off the Wall
budapesten az árkád bevásárlóközpontban nyílt meg  
a kaliforniai Vans márka első magyarországi flagship  
store-ja. itthon először itt érhetőek el az exkluzív  
California, OtW vagy beatles x Vans kollekciók darabjai és 
a cipők mellé a márka férfi-, női és gyermektextiljei közül 
is válogathatunk. a cipősfalon egyedülálló módon folya-
matosan több mint 160-féle modell vár bennünket!

www.vansshop.hu
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A legkényesebb 
ruhadarab
a hölgyek legtöbb körültekintést 
igénylő ruhadarabja kétségkívül  
a fürdőruha, amelynek minden 
egyes négyzetcentiméterének  
tökéletesnek kell lennie, hogy jól 
érezzük magunkat a bőrünkben  
és a bikininkben. a konkurencia 
Fehérnemű üzletébe megérkeztek 
a 2014-es fürdőruha-kollekciók. 
már most érdemes beszerezni  
az idei nyár kedvenc darabját!

www.konkurencia.hu

Sokoldalú tengerészkék
a tengerészkék a nyár közeledtével újra hódít. szabályok 
nincsenek e gyönyörű szín viselésére, hiszen egyszerre 
klasszikus, mégis vagány. nemcsak vízparton találkozha-
tunk vele, hanem a hétköznapi, utcai viselet esetében  
is egyre gyakrabban. széles a paletta, gyakorlatilag min-
dennel párosítható: tengerparton piros korallal, munka- 
helyen arannyal, romantikus vacsorához gyönggyel.  
a nyár színeiben tündöklő ékszerkollekciókat az exclusive  
gold Ékszerüzletben magunk is szemügyre vehetjük.

www.exclusivegold.hu

Forró  
nyári  
divat
a takko nyári kollekciója  
garantáltan meghozza 
a nyaralás hangulatát! 
készüljön ideális összeállí-
tásokkal a pihentető nyári 
napokra. ezek lehetnek 
könnyed, légies ruhák vagy  
rövidnadrágok vidám felsők-
kel kombinálva. a kényel-
mes és laza anyagok kiváló-
an alkalmasak a strandra. 
aki pedig a pihenés után 
a vízben szeretné lehűteni 
magát, válasszon a színes 
fürdőruha-kollekciókból.

www.takko-fashion.com
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Szépségideálokat dönt  
a magyar designer
Lengyel zsuzsi táskatervező legújabb mOOd kollekciójával hadat 
üzen a mesterséges szépségideáloknak. „számomra sokkal fonto-
sabb a harmónia megteremtése a szabályos szépségnél” – vallja 
a designer. ezen filozófia jegyében legújabb darabjait nem is profi 
modellel, hanem Lendvai Lilla stylisttal fotózta, aki örömmel állt 
a kamerák elé, hiszen osztja a tervező szemléletét, hogy minden-
kinek meg kell tanulnia a saját testét szeretni. a mOOd kollekció 
táskái megvásárolhatók az árkád Link designtér üzletében,  
a rendhagyó kampányfotók pedig elérhetőek a Facebook-oldalról.

www.facebook.com/lengyelzsuzsi.taska

Nem a méret számít
a molett hölgyek számára sem elérhetetlen  
a divatos, dögös, fiatalos megjelenés. az X-Class 
célja, hogy a hölgyek alkatuk ellenére is nyugod-
tan válogathassanak a szebbnél szebb nagymé-
retű ruhadarabok közül, és minél csinosabban 
tudjanak felöltözni. kollekcióikat azoknak ajánl-
ják, akik kivételes, modern és színvonalas külsőt 
szeretnének tükrözni akár 6 XL-es méretben is.

www.x-class.hu

Kisállat-birodalom
a kisállattartás nagy felelősség és egy életre szól, ezért 
jobb, ha profikra bízzuk magunkat. az állatkerben szak-
képzett eladók segítenek a választásban, és megosztják 
azokat a praktikákat, amelyek nélkülözhetetlenek  
a gazdi mindennapjaihoz. az állatok mellett sokféle 
kiegészítő, játék és eledel is található a megújult  
állatkerben, hiszen kedvencünk a legjobbat érdemli!

www.allatker.com
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Stílusosan lazulni
utazás, kirándulás, nyaralás, este sütögetés a haverokkal vagy egy 
könnyed vacsora a kedvenc belvárosi éttermünkben – mindenre 
találunk megfelelő öltözéket a saxoo London ruhásszekrényében. 
egy laza short flip-flop papuccsal, egy kényelmes sportos utcai cipő 
Chinos nadrággal, néhány galléros póló és egy vászonzakó, na meg 
egy utazótáska és szinte bármelyik nyári megmozduláson tökéletes 
lesz a megjelenésünk.

www.saxoo-london.com

Nélkülözhetetlen 
útitárs
akár fehér homokos tengerparton fogunk 
sütkérezni, akár egy hűs északi városba 
tervezünk aktív pihenést, nyaralás előtt 
nem árt beszerezni egy-két izgalmas olvas-
mányt, amelyek a vakáció üres óráit fel-
dobják! a Libri könyváruházakban széles 
választék és rengeteg műfaj vár minket,  
az elmúlt évek bestsellereitől kezdve  
a legfrissebb újdonságokig.

www.libri.hu

Elegáns  
megoldások
a Charm folyamatosan meg-
újuló egyedi kínálatával garan-
tálja a tökéletes megjelenést  
a nyári esküvői szezonra.  
a divatüzlet kínálatában vál-
tozatos stílusokban, minden 
méretben megtalálhatják az 
érdeklődők az aktuális trendek 
szerinti legelőnyösebb ruhákat 
és kiegészítőket. koktél, báli, 
örömanya- és menyecskeruhák 
széles választéka mellett  
az üzlet polcain megtalálha-
tóak a hétköznapi elegancia 
darabjai is, mint a kosztümök, 
blézerek és szoknyák.  
a Charm az árkád i. emeletén 
található.

www.charmlady.hu
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Nyári hangulat
kevés annyira sikeres hazai divatmár-
ka létezik, mint a mayo Chix. kevesen 
tudják, hogy a márka kollekcióit itthon 
tervezik, és ez nem véletlen, hiszen 
egy vérprofi, nagy múlttal rendelkező 
brandről van szó, amely nemzetközi 
porondon is megállja a helyét és felve-
szi a versenyt bármelyik nagy fast fas-
hion gyárral. remek casual darabokat 
találunk a tavaszi-nyári kollekcióban, 
amelyek a hétköznapokra kínálnak jolly 
joker megoldásokat: nemcsak a mun-
kában, de az esti randin is megállják  
a helyüket. ezúttal a pasztell- és natúr 
színek uralják a boltok polcait, melye-
ket egy-egy élénkebb színű darabbal 
igazán nyáriassá varázsolhatunk. a sze-
zon alapdarabjai között a farmersort  
és a farmermellény ugyanúgy, mint a 
bőrhatású nude dzseki is megtalálható.

bőr hatású 
dzseki
18 990 Ft
mayo chix

Öv
4990 Ft
mayo chix

Farmersort
11 790 Ft
mayo chix

Farmermellény
16 600 Ft
mayo chix

póló
8200 Ft
mayo chix

szoknya
9990 Ft 
mayo chix

pénztárca
5490 Ft 
mayo chix

ruha övvel
11 600 Ft
mayo chix

táska
11 180 Ft
mayo chix

Farmer
16 400 Ft
mayo chix
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Csak lazán!

a deszkás srácok már a középisko-
lában is nagyobb menőségi faktorral 
rendelkeztek, mint a könyvmoly típu-
sok, nem vitás. szinte mindenki ismeri 
az egyik legnagyobb és leghíresebb 
márkát, amely kifejezetten ehhez  
a sporthoz és életstílushoz gyárt  
ruhákat: ez a Vans!. nem kell desz-
kázni tudnunk ahhoz, hogy a szabad-
ság és lazaság érzését a ruháinkkal is 
kifejezzük. a Vans az utóbbi pár év-
ben rengeteg utcai kollekciót is piacra 
dobott. a kapucnis felsők és a zsebes 
rövidnadrágok igazi klasszikusok,  
a hátizsák pedig az idei év nagy sláge-
re a nőknél és a férfiaknál is. egy szí-
nes vászoncipő, egy menő napszem-
üveg – és máris mi lehetünk a flaszter  
királyai! ez a stílus igazán a tizen-  
és huszonéves korosztálynak áll jól.

pénztárca
6990 Ft
vans

póló
5990 Ft 
vans

napszemüveg
2990 Ft
vans

sapka
6990 Ft
vans

pulóver
15 990 Ft
vans

kardigán
15 990 Ft
vans

rövid- 
nadrág
15 990 Ft
vans

Cipő
16 990 Ft
vans

Hátizsák
7990 Ft
vans póló

5990 Ft
vans

papucs
7990 Ft
vans

atléta
6990 Ft
vans
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karóra
83 900 Ft
michael 
kors
ÁRKÁD ÓRa

magassarkú
17 995 Ft
zaRa

táska
4590 Ft
c&a

Öv
4900 Ft
cipoplaza.hu

ruha
5990 Ft
nEW yoRKER

Fülbevaló
19 500 Ft
panDoRa

táska
14 995 Ft
spRingfiElD

Farmersort
5995 Ft
pull&bEaR

 

Virágba  
borulunk

idén nyáron egészen biztosan  
hódít a virágminta, amely megjelen-
het ruhákon, felsőkön, cipőkön  
és egyéb kiegészítőkön is. minél  
színesebb, annál jobb, de arra 
ügyeljünk, hogy egyszerre csak egy 
darab legyen virágos rajtunk, külön-
ben az összhatás túl kaotikus lesz.  
Hazánk igazi fesztivál-nagyhatalom 
lett az utóbbi években, így nem  
árt, ha készülünk egy igazi csajos 
fesztiválszettel is a szezonra.  
a bokacsizma elengedhetetlen 
kelléke egy menő összeállításnak, 
a csizma-farmersort kombináció 
pedig mindig nyerő párosítás.  
szerezzünk be hozzá egy hasított-
bőr táskát, dobjuk fel egy virágos  
felsővel, és máris mi leszünk  
a nyár koronázatlan királynői.

karperec
3595 Ft
pRomoD

Fülbevaló
és top
1995 Ft
és 4995 Ft
bERshKa

bokacsizma
8990 Ft
DEichmann

Ragyog j. . .

A többit bízd ránk 
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A többit bízd ránk 
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 6995 Ft  bERshKa

 3990  oRsay

 9795 Ft  zaRa

 8995 Ft  bERshKa

 3490 Ft  claiRE’s

 92 500 Ft  sWaRovsKi

 9795 Ft  zaRa

 4990 Ft  bijou bRigittE

233 845 Ft  ExclusivE golD

 3990 Ft  bijou bRigittE

 3495 Ft  camaïEu

 4595 Ft stRaDivaRius

 3595 Ft  pull&bEaR

Hangsúlyos 
nyakékek

nehéz meghatározni, mi a trend idén  
a kiegészítők terén, mert a választék 
óriási. kiemelhetjük a nyakláncot, mely-
ből választhatunk virágosat hétköznapi 
szerelésekhez, elegáns kristályos verziót 
estére, vagy valami etno hatású, szövött, 
gyöngyös darabot fesztiválokra és  
bulikra. a lényeg, hogy a legegyszerűbb 
szettet is feldobhatjuk egy jól megválasz-
tott darabbal. sokat segít a dekoltázs 
hangsúlyozásában is, különösen  
a nem annyira telt adottságok esetében,  
hiszen a figyelmet a nyakra irányítja,  
nem a mellrészre. a dekoltázs ékesítése  
pedig mindig elegáns és kifinomult  
módja annak, hogy  felhívjunk magunkra  
a figyelmet, és kitűnjünk a tömegből.
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8290 Ft
és 5290 Ft
sKiny

3790 Ft
és 2690 Ft
nEW yoRKER

19 990 Ft
hElly hansEn

11 999 Ft
KonKuREncia

7990 Ft
hEavy tools

6750 Ft
calzEDonia

13 990 Ft
aDiDas

10 390 Ft
sKiny

11 999 Ft
KonKuREncia

3990 Ft
és 1990 Ft
h&m

12 500 Ft
és 4700 Ft
calzEDonia

15 999 Ft
tRiumph

A nagy kékség
Ha úgy érezzük, maradt még rajtunk 
egy kis téli felesleg, még mindig nem 
késő elkezdeni ledolgozni, hiszen  
itt a bikiniszezon! Ha nem küzdünk  
a párnácskák ellen, akkor vásároljunk 
olyan fazont, amely ápol és eltakar. 
szerencsére a választék idén is óri-
ási, mind fazonban mind színben. 
Hölgyeknél hódít a kék mindenféle 
árnyalata, ami azért szerencsés, mert 
mind a barna, mind a fehér bőrhöz jól 
passzol, de választhatunk virágmin-
tás, kockás vagy bármilyen más  
színes darabot is, a lényeg a mintákon 
van. Férfiaknál még mindig a rövid 
bermudafazon a legkedveltebb.  
arra ügyeljünk, hogy a nadrág ne le-
gyen túl hosszú, mert optikailag rövi-
díti a lábat, illetve túl bő fazonú sem, 
mert a vízből kifelé jövet könnyen 
érhetnek minket kellemetlen megle-
petések. a színválaszték óriási, de a 
kékkel itt sem nagyon lőhetünk mellé. 
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Forró napokra
negyven fokban nehéz megőrizni  
a hanyag eleganciát, hiszen az ember 
legszívesebben a legbővebb, legké-
nyelmesebb ruháiban járna. ám leg-
főbb ideje, hogy elfelejtsük az atlétát 
és a műanyag flip-flop papucsot, mert 
csak azért, mert meleg van, még nem 
kell rosszabbul öltözködnünk. Húz-
zunk inget jól szabott bermudanadrá-
gunkhoz, remekül néznek ki együtt! 
Férfiaknál is jó választás a homok-
szín, hiszen remekül passzol minden 
más színhez, ráadásul elegáns is.  
Ha dolgozni megyünk vagy egy tárgya-
lásra, vegyünk fel zárt cipőt, mert  
a papucs komolytalanná tesz. Ha  
merészek vagyunk, vehetünk bőrsa-
rut, de a műanyag strandpapucsokat 
inkább hordjuk ott, ahová valóak. Hét-
végén már jöhetnek a lazább darabok.

ing
27 990 Ft
hilfiger denim
van gRaaf

karóra
29 900 Ft
esprit
miRacolo 
éKszER

bermuda
19 990 Ft
lEvi’s

Öv
9990 Ft
saxoo 
lonDon

oldaltáska
19 900 Ft
gas

Cipő
25 900 Ft
vagabonD

papucs
3990 Ft
DEvERgo 
&fRiEnDs

táska
12 990 Ft
aDiDas

kamera
79 900 Ft
sony 
cEntER

Farmersort
8995 Ft
bERshKa

póló
3595 Ft
pull&bEaR

napszemüveg
3990 Ft
bp shop
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Virággyerekek
Csupa szín, csupa vidámság az idei 
gyerekdivat, pont úgy, mint a felnőt- 
teké. a lánykáknál megjelenik  
a virágminta, ami lehet szoknyácskán, 
felsőn, táskán vagy hajcsaton is,  
a lényeg, hogy minél színesebb, annál 
jobb. a kevesebb néha több elvét itt 
is alkalmazhatjuk, elég, ha egyszerre 
csak egy virágos kiegészítő van a ki-
csin. a kiegészítők mindig olyan színű-
ek legyenek, mint amilyen a ruhán  
látható. idén az sem baj, ha az össz-
hatás tényleg nagyon színpompás.  
a fiúknál nagy divat a vászon bermu-
dasort, ha nude színű, akkor biztosak 
lehetünk benne, hogy gyermekünk  
is követi a trendeket. jön a foci-vb,  
így nem árt, ha felvértezzük magunkat, 
hiszen biztosan elárasztják az üzlete-
ket a csapatok színeiben, zászlóival 
nyomott pólók, labdák, kiegészítők.

napszemüveg
1490 Ft
c&a

ruha
6990 Ft
h&m

táska
4090 Ft
claiRE’s

balerinacipő
9990 Ft
boRgo

baba
1290 Ft (8 cm)
JogUrtinis
jÁtéKszigEt

karkötő
3995 Ft
pRomoD

Fényképezőgép
Canon sX 600
mEDia maRKt

póló
3990 Ft
nEW yoRKER

sort
6695 Ft
zaRa

Vízipisztoly
2490Ft
jÁtéKszigEt

Focilabda
6400 Ft
fan shop

Cipő
10 990 Ft
tom tailor 
humanic

KONTRASZTBAN

8.990 Ft
14.990 Ft

HIRDETÉS

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

8.990 Ft
14.990 Ft

HIRDETÉS

Megújult üzletünkben kibővült választékkal, nagyobb alapterületen várjuk továbbra is kedves vásárlóinkat,
a budapesti ÁRKÁD alsó szintjén, az Interspar felé.
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BarBara: Ruha 22 900 Ft art on Me | Karkötők 1990 Ft Six | Karkötő 7900 Ft soie/Link | Nyaklánc 10 900 Ft soie/Link
Napszemüveg 82 990 Ft gucci/viSion expreSS | Szandál 7990 Ft huManic

Divat egyéniségre szabva

árkáD  
FASHION

Az idei nyár jelmondata a „mix and match”, vagyis bátran kísérletezhetünk a stílusok 
közötti variációkkal, hiszen most nincsenek szabályok! Ugyanúgy divat az elegáns maxi, 

mint a lenge virágmintás, bohókás szoknyák. A cél, hogy merészen, virgoncan  
és önbizalommal teli vágjunk neki a meleg nyári napoknak! 



MátyáS: Ing 25 990 Ft heLLy hanSen | Nadrág 15 990 Ft Saxoo London | Napszemüveg 56 990 carrera/optiMarkt optika
anikó: Blúz 7990 Ft StyLiSt GardróB | Sort 5995 Ft StradivariuS | Gyűrű 46 100 Ft azore/SwarovSki 

Szalmatáska 20 990 Ft GeorGe’S cipőBoLt | Napszemüveg 82 990 Ft gucci/viSion expreSS



vanda:  Ruha 10 990 Ft Gap  | Saru 3490 Ft h&M 
BarBara: Farmering 39 900 Ft GaS | Nadrág 22 000 Ft art on Me | Táska 9995 Ft reServed | Karkötő 1990 Ft orSay 

Gyűrű 41 900 Ft pandora | Szandál 21 995 Ft Geox





MátyáS: Farmering 54 900 Ft  GaS | Rövidnadrág 8995 Ft reServed | Napszemüveg 9990 Ft MYi/GaraGe Store | Cipő 14 990 Ft heLLy hanSen 
anikó:  Felső 8900 Ft SüeL | Farmer 24 990 Ft deverGo | Táska 7500 Ft art on Me | Nyaklánc 4995 Ft proMod | Karkötő 2290 Ft Six |  

Magassarkú 21 800 Ft cipopLaza.hu
vanda: Overall 6695 Ft zara | Karkötők 1390 Ft/db cLaire’S | Saru 3490 Ft h&M



BarBara: Fürdőruha 10 995 Ft woMen’S Secret | Nadrág 9995 Ft zara | Napszemüveg 57 990 Ft Dolce&gabbana/optiMarkt optika
Szandál 7995 Ft StradivariuS



vanda: Póló 5995 Ft zara | Farmer 9990 Ft Gap | Cruiser 33 990 Ft GaraGe Store
MátyáS: Póló 2995 Ft reServed | Nadrág 21 990 Ft heLLy hanSen | Karóra 35 900 Ft PoseiDon Xl/ÉkSzerSziGet

Napszemüveg 9990 Ft avanglion/optiMarkt optika





A szépség nevében
végre itt A nyár!

Míg mi az édes vagy sós habokban lubickolunk, és élvezzük a legszebb évszakot, addig 
bőrünk komoly megpróbáltatásokon esik át. Gondos ápolásra szorul, méghozzá tetőtől 

talpig! Az idei jelige: bronzbarna smink, bársonyos bőr, könnyed nyári illatok. 

es
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napbarnítottan,
de vízállóval 
A napbarnított arcszín a nyár ajándé-
ka. Eléréséhez elegendő, ha jó minősé-
gű bronzosító és arcpirosító lapul  
a neszesszerünkben. A por állagú 
bronzosítót vékonyabb rétegben  
tudjuk eloszlatni a bőrön, és még  
természetesebb hatást is kelt. Ha olyan 
látványt akarunk elérni, mintha  
az egész arc alaposan lebarnult volna, 
akkor vigyük fel a port laza, söprögető 
mozdulatokkal az arc teljes felületére, 
majd jöhet a pirosító. A nyári napsü-
tésben a meleg, aranybarnás, rózsaszí-
nes és narancsos árnyalatok jól érvé-
nyesülnek. Tegyünk egy keveset  
az orcákra, és vigyük tovább az ecsettel 
a pirosítót ferdén felfelé, a halánték irá-
nyába is. A cél a fénytől sugárzó, egész-
séges, bronzos, természetes hatású arc.

Csak természetesen
A nyári sminkek legfőbb jellemzője  
a természetes hatás, a natúrhoz közelí-
tő jelleg. A sminkek elkészítéséhez vá-
lasszunk könnyű textúrájú termékeket. 
A színek tekintetében előnyt élveznek 
azok, amelyek saját árnyalatukkal  
is hangsúlyozzák a bőr természetes,  
napbarnított nyári színét, bronzos  
árnyalatát. Jöhetnek tehát az aranyos, 
bronzos barnák, a karamell és a réz 
minden árnyalata. Egy feltétellel: ha 
gyöngyházfényük vagy apró, csillámló 
mikroszemcséik ragyogóvá varázsol-
ják őket az arcon! A nyári sminkhez  
hozzátartozik a csillogás, a ragyogás,  
a játék a nap sugaraival. És van még 
egy fontos szempont: a vízállóság,  
a hosszan tartó hatás. Hiszen a nyári 
kánikulában, amikor szinte egész nap 
izzad az ember, nem is kell feltétlenül 
tengerben vagy medencében úszkálni 
ahhoz, hogy az arcról leázzon a smink…
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A nApsütés rAgyogásA
A Guerlain terracotta joli 
teint szépségfokozó alapozó-
ja pigmentektől és olajoktól 
lágy formulája kiegyenlíti  
a bőrt anélkül, hogy túlterhel-
né ezzel. Formulája valóra 
váltja a tökéletes egyensúlyt 
a pigmentek egyedülálló 
adagolásának köszönhetően, 
közben megfelelő napsütötte 
arcbőrt eredményez.
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1. rúzs rouge Automatic Guerlain/MArionnAud
2. Folyékony korrektor sheer eye zone korrektor ShiSeido/douglAs
3. körömlakk Glossfinity Max factor/dM
4. púder bronze Goddess eStée lauder/douglAs
5. szájfény Gloss Volupté YveS Saint laurent/MArionnAud
6. púderszett Color Correcting Conclear iSadora/douglAs
7. szájceruza pure Color eStée lauder/douglAs
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8. púder les beiges Harmony chanel/MArionnAud
9. bronzosító alapozó bronze Goddess eStée lauder/douglAs
10. szájfény Absolute lips/douglAs
11. Folyékony alapozó teint ideal vichY/árkád gyógyszertár
12. szájfény rouge edition Velvet BourjoiS/MArionnAud
13. szájfény Michael KorS/douglAs
14. szemhéjfesték-paletta bronze Goddess/douglAs
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beauty
A r C á p o l á s  F e l s ő F o k o n

vakáción a bőr?
Testünknek különösen nyáron van 
nagy szüksége a nedvesség rendszeres 
utánpótlására. Egy vízparti nyaralás 
során a szél, a napfény és a sós  
víz gyorsan kiszáríthatja a bőrt.  
Az új fejlesztésű, vizes krémekkel  
egész nap megfelelő nedvességgel 
láthatja el a bőrét – leheletvékony  
rétegben felkenve intenzíven ápolják, 
és nedvességgel töltik fel azt. 

Vízzel az öregedés ellen
Nyáron többször kerülünk kapcsolatba 
a vízzel – zuhanyozás, fürdés, úszás, 
pancsolás közben –, mégis kiszárad. 
Vizsgálatok szerint a bőr átlagos 
víztartalma júliusban-augusztusban 
hirtelen nagyon lecsökken. Tudósok 
úgy vélik, elsősorban a nyaralás alatti 
napozás, a magas hőmérséklet és  
a lappangó napégések állnak a jelenség 
mögött. Ha a bőr kiszárad, megjelen-
nek az első gyűrődési ráncok, majd  
egyre érzékenyebbé válik. 

szupervíz és növények 
A szépségipar kutatóinak másik 
jelentős felfedezése „az aktivált víz”, 
amely egy vitaminokkal, ásványi sók-
kal és antioxidánsokkal gazdagított 
vízbázisú folyadék. A hatóanyagoknak 
köszönhetően a bőrsejtek sokkal 
könnyebben fel tudják venni a táp-
anyagokat, és hosszabb ideig tudják 
eltárolni azokat. A „szupervíz” emellett 
kijavítja a bőr sérült védőrétegét,  
és tökéletesen feltölti a kimerült víz-
tartalékokat. A szépségipar a virágok  
erejét is beveti a nedvességpótlás 
érdekében. Az árvácska kivonata 
például serkenti az úgynevezett  
„aquaporin-szintézist”. Az aquapori-
nok, mint aprócska vízhordók, egy 
másodperc alatt milliárdnyi vízmole-
kulát juttatnak át a sejtek falain. 

energiAboMbA
Az ápoló hatású aromaspray 
vitalizáló illatának jókedvre 
hangoló tulajdonságát bőr-
fiatalító összetevőkkel kombi-
nálja, feszesebbé varázsolja 
a bőrt, s megvédi a szabad 
gyökök káros hatásaival 
szemben. A Cellular energi-
zing body spray utazáskor is 
frissítő, így nem hiányozhat 
egyetlen kézitáskából sem.

1
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1. szérum Clear difference eStée lauder/douglAs
2. éjszakai arckrém super Aqua Guerlain/MArionnAud
3. szérum Aromessece décleor/MArionnAud
4. tusfürdő j. s. douglas&söhne/douglAs
5. éjszakai szérum botanical d-tox SiSleY/MArionnAud
6. teafás bb krém the body shop

7. szérum immertelle precious serum/l’occitAne
8. szemránctalanító szérum super Aqua Guerlain/MArionnAud
9. Arcbalzsam Moisture polish essence SenSai/douglAs
10. Arckrém immortelle divine/l’occitAne
11. Arckrém skin best BiotherMe/douglAs
12. testolaj ultimate beauty oil Garnier/dM
13. szérum sébo Vegetal/yves rocher
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beautyp A r F ü M ö k  V i l á G A

virágok  
és gyümölcsök
Ezen a nyáron a parfümőrök elme- 
rültek a friss és vibráló gyümölcsös  
illatokban. Jellegzetes – mandula, kara-
mell és más ínyenc – illatokat mixeltek 
friss gyümölcsökkel és virágokkal.  
A szakemberek egy képzeletbeli piacon 
járhattak, ahol a friss eper, a lédús alma 
illata keveredik a pirított mandulával. 

érzéki illatok 
Érzékeink örömére még a szerény 
tearózsa, a tavaszi kertek díszei, a jácint, 
a tulipán és a nárcisz is szerephez jut, 
de a színes és lédús gránátalma szokat-
lan frissessége és tiszta természetes- 
sége is feltűnik egy-egy parfümben.  
A hívogató és bársonyos málna dúsí-
tott, hangsúlyos eleganciáját együttesen 
a bazsarózsa, a magnólia és a lótuszvi-
rág kifinomult jegyei adják. Alapjában 
intenzív érzékiséget idéz az értékes 
növényi ámbra, amely a legjobb parfü-
mökben már ősidők óta ott rejlik. 

Forróságban is illatosan
Nyáron a könnyedebb illatokat kedveljük, 
és ha tehetjük, akkor az illat testpermeté-
vel frissítjük fel magunkat. Igazi újjászü-
letést hozhat a forróságban. Reggelente 
még érzékenyebb az orrunk, így mér- 
tékkel fújjunk illatainkból magunkra.  
Ha az egész bőrén szeretné érezni a ked-
venc illatát, érdemes  parfümtestápolóval 
lágyan átmasszírozni testét. Kánikulában 
különösen igaz a szabály, hogy csak 
keveset és finoman használjuk kedvenc 
illatunkat. A nap folyamán nem kell 
ismételgetni a fújkodást, mert a körülöt-
tünk lévők megfulladhatnak az illatfel-
hőnkben. Coco Chanel jó tanácsa azért 
még mindig aktuális: „Minden olyan 
testrészünkre fújjunk parfümöt, ahol 
szeretnénk, hogy megcsókoljanak!”
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Mesés indiA
Alberto Morillas parfüm-
mester új alkotása az 
omnia indian Garnet eau 
de toilette, képzeletben 
egy luxusutazásra repít, 
felfedeztetve a lenyűgöző 
indiát és a parfümössze-
tevők titokzatos világát.  
Az illat lényegét a legen-
dás indiai tubarózsa köl-
csönzi, melynek szenvedé-
lye és érzékisége rabul ejt. 

1
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1. Ck one Calvin klein/MArionnAud
2. exotic jimmy Choo/douglAs
3. killer Queen oh so sheer katy perry/dM
4. Mango/the body shop
5. bright Crystal Absolu Versace/douglAs
6. blossom Fendi/MArionnAud

7. Ambre&santal/l’occitAne
8. exotica roberto Cavalli/MArionnAud
9. to be Woman police/dM
10. la tentaion de nina nina ricci/douglAs
11. Candy prada/douglAs
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beautyt e s t  é s  l é l e k

naptejből jobb  
a több
A sok sokat segít – ez a mondás  
a naptejekre kiváltképp igaz. Csak  
akkor véd megbízhatóan, ha gazdagon,  
foltok nélkül kenjük be magunkat.  
A fényvédő faktor a bőrtípus és  
a nyaralás helyszínének függvénye.  
A vörös hajúak már Közép-Európában 
is 5 perc alatt leégnek, a szőkék 10 per-
cig, a sötét hajúak 15, a sötét bőrű fekete 
hajúak pedig akár 20 percig bírják  
a napon védelem nélkül. Az érzékeny 
bőrűek válasszanak extrém védelmet, 
azaz 50+-os naptejet. Mindenki számára 
fontos, hogy a naptej ne csak UV-B 
sugarak ellen (ezek okozzák a leégést) 
védjen, hanem UV-A sugarak ellen is, 
amelyek öregítik a bőrt. 

A bőre meghálálja
A bőrnek legalább tizenkét óra 
pihenésre van szüksége a következő 
napozás előtt. Szervezetünk ennyi idő 
alatt cseréli le a károsodott sejteket. 
A napozás utáni Aloe vera-kivonatos 
készítmények segítik ezt a megújulási 
folyamatot. Más napozás utáni szerek 
a napfürdőzés végeztével egyéb felada-
tokat is átvállalnak: a bennük lévő 
kevés önbarnító még intenzívebbé  
teszi a nap közben megszerzett színt,  
egyenletessé teszi a barnaságot,  
ami így tovább kitart. 

idén inkább svédbarna  
A nap és a barnaság egyszerűen  
a tökéletes nyaralás része. A halvány 
svédbarna nemcsak szebb, de sokkal 
egészségesebb is, mint a karibi ár-
nyalat. A bőrt már a nyaralás előtt négy 
héttel ajánlatos szépítő kapszulákkal 
felerősíteni a napozáshoz. Aki nem sze-
retne tejfölfehéren megjelenni a stran-
don, annak az önbarnítókat ajánljuk.  
Így a bőr az árnyékban is „lebarnulhat”.

bŐrünk védelMében
A shiseido három új napo-
zóalapozót kínál, melyek  
a jól ismert napozás-  
termékek mellett szintén 
elengedhetetlen kellékei  
a nyárnak. A víz- és izzadás-
álló készítmények teljes 
körű, biztos védelmet  
nyújtanak a káros uV-sugár-
zás ellen, köszönhetően  
az spF 30 védőfaktornak. 

1
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7. önbarnító arckrém ensoilleilant sun shine/yves rocher
8. napozás utáni önbarító terracotta After sun Guerlain/douglAs
9. napkrém expert sun Aging protection ShiSeido/douglAs
10. naptej sun lotion sensitive/douglAs
11. naptej expert sun Aging protection ShiSeido/douglAs
12. Mélybarnító krém sun beauty tan deepener lanceSter/douglAs
13. sheavajas testápoló szett the body shop 

1. napozóspray Wet skin sun sport lanceSter/douglAs
2. napozóspray sun Care oil spray clarinS/MArionnAud
3. napozás utáni krém After sun rescue balm clinique/douglAs
4. önbarnító krém silk bronze SenSai/douglAs
5. napozóspray More than spF Artemis/douglAs
6. naptej sun Control lanceSter/douglAs
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Nyár a konyhában
trópusi ízek

Pálmafák a parton, égszínkék víz és selymes homok, trópusi gyümölcsök  
karnyújtásnyira. Hatalmas pihenés a szálloda kényelmes nyugágyában, sziporkázó 
koktélok, ritmusra morajló hullámok, kellemesen zsongó zene. Az idill nem várat  
magára, ha némi gasztronómiai cselszövéssel magunkhoz hívjuk. Néhány kitűnő  
recepttel paradicsomi harmóniát teremthetünk konyhánk trópusi levegőjébe is.
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á’ la carte
t r ó P u s i  í z e k

Csilis-mangós csirke
Hozzávalók: 60 dkg csirkemellfilé, 4 dkg vaj, 1 vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 1 db mangó, 6 dkg cukor,  
fél dl száraz fehérbor, 1 evőkanál mentalevél, só, bors, fanyársak 
Elkészítés: A csirkemellet vágjuk vastagabb, 2 cm széles csíkokra, sózzuk és borsozzuk meg. magas hőfokra melegített  
serpenyőben hirtelen süssük aranyszínűre a csíkokat. Vegyük ki, és miután kissé kihűltek, szúrjuk nyársra őket. A hagymákat  
és a mangót hámozzuk meg és kockázzuk apróra. A serpenyőbe tegyünk vajat, és amikor már olvad, tegyük bele a cukrot,  
a hagymát és a mangót is. 3 percig pirítsuk, ekkor öntsük hozzá a bort is, és hagyjuk közepes hőfokon, míg vissza nem sűrűsö-
dik. A mentát vágjuk finomra, és hintsük a felnyársalt, szósszal meglocsolt húsra. tegyük így vissza a sütőbe előmelegített  
grillfokozatra. Forrón tálaljuk.
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Csilis  
csokoládényárs

Hozzávalók: 20 dkg leveles tészta,  
10 dkg meleg vaj, 20 dkg étcsoki,  
20 dkg aprított dió, mogyoró vagy  

mandula, 25 dkg cukor,
1 erős csili, fanyársak 

Elkészítés: Vágjuk apróra a kimagozott 
csilit, majd tegyük a cukorral együtt 2,5 dl 

forró vízbe, és forraljuk, amíg a cukor fel 
nem oldódik. ekkor vegyük le a tűzről, és 

tegyük félre hűlni. A leveles tészta felét 
terítsük konyharuhára, kenjük meg meleg 

vajjal, majd terítsük rá a másik felét is. 
Vágjuk tízcentis kockákra. A csokoládét 
törjük darabokra és gőz felett olvasszuk 

meg, belekeverve a durvára tört magokat: 
diót, törökmogyorót, mandulát. Az olvadt 

csokoládémasszát kenjük a kockákra,  
de csak annyit, hogy a felső részüket be-
hajtva kényelmesen fel lehessen tekerni 

őket. szúrjuk bele a nyársakat, és  
200 °C-ra előmelegített sütőben sütőpa-

pírral bélelt tepsiben 10 percig süssük.  
tálalás előtt locsoljuk meg a csilis sziruppal.

Gyümölcssaláta 
ananászban
Hozzávalók: 2 db ananász, 20 dkg papaja,  
12 db licsi, 20 dkg sárgadinnye,  
10 dkg kókuszreszelék, 2 evőkanál lime-lé,  
1 evőkanál mentalevél, porcukor 
Elkészítés: Vágjuk kis kockákra a megtisztított 
papaját, a sárgadinnyét és a magozott licsit.  
A kókuszreszeléket száraz serpenyőben pirít-
suk aranyszínűre. Az ananászból minél fiatalab-
bat válasszunk, a legmegfelelőbb a bébiana-
nász, azonban ebből négyet vegyünk. Vágjuk  
le a fedelüket, majd gombócokban vájjuk ki  
a belsejüket, félcentis héjat hagyva. A citromlé-
vel keverjük el a mentát, ízlés szerint porcukrot 
is tehetünk bele. A gyümölcsöket keverjük ösz-
sze, locsoljuk meg a citromos lével, majd együtt 
tegyük vissza az ananászba. Pirított kókuszre-
szelékkel megszórva tálaljuk.
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culture
2 0 1 4 .  N y á r i  P r o g r A m o k

kékszalag 
Balatonfüred,  
2014. július 10–12.
közép-európa legnagyobb 
tókerülő távversenyét  
46. alkalommal rendezik  
meg Füreden. Nagy vára-
kozások előzik meg a ver- 
senyt, amelyet élőben is lehet  
követni a partról, kivetítőkről.  
A kékszalag idén is készül  
part menti rendezvénnyel.

szendi Gábor:
A Boldogság
Jaffa Kiadó
A boldogság valójában ott él 
mindannyiunkban – csak fel kell 
ismernünk, és meg kell tanul-
nunk élni vele. szendi leás a 
boldogság ősi gyökereihez, bizo-
nyítja, hogy az igazi boldogság  
a saját küldetésünk felismerése.

Kapható: ÁRKÁD/Libri

Balaton sound
Zamárdi, 2014. július 10–13.
Az idei nyár legforróbb fesztiváljára érdemes 
most is jó előre megváltani a jegyeket, mert  
ha a tavalyi számokat nézzük, abból kiderül, 
hogy a szervezők a bérletek 98%-át előre ér-
tékesítették, méghozzá rekordidőn belül, alig 
három hónap alatt. Az idei fellépők között az 
elmaradhatatlan david guettán kívül Alesso  
is újra fellép zamárdiban, aki európán kívül  
is népszerű, ázsiát, dél- és Észak-Amerikát meg-
járt, a dj mag százas listáján előkelő helyezés-
sel büszkélkedő dj-producer. itt lesz a többszö-
rös grammy-díjas timbaland, a nyolc év szünet 
után összeálló deep dish, a minimal techno 
művész, richie Hawtin és sokak kedvence,  
a négytagú londoni formáció, a rudimental is!

Jegyek kaphatók: ÁRKÁD/Libri

sziget
Budapest, 2014. augusztus 11–18.
A tavaly „fesztiválköztársasággá” avanzsált sziget idén  
a Qeens of the ston Age-el, az új lemezükkel turnézó Placebóval, 
Calvin Harrissel és a bastille-al erősít. Az idei grammy-gála sztárja, 
aki négy kategóriában is nyert, macklemore ryan Lewisszal érke-
zik. Öt éve lépett fel utoljára a szigeten Lilly Allen, aki közvetlensé-
gével, őszinte bájával és emlékezetes színpadi show-jával lopta be 
magát a magyar közönség szívébe, ezen a nyáron újra a nagyszín-
padon állva varázsol majd el minket. És végül azok is megtalálják 
majd a számításaikat, akik a természetes, minden körülmények 
között kockázat nélkül élvezhető tudatmódosulást keresik, hiszen 
simon green, azaz a bonobo zenéje pontosan ezt nyújtja.

Jegyek kaphatók: ÁRKÁD/Libri
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VinCe Balaton
Balatonfüred, 2014. július 10–13.
A kékszalag Vitorlásverseny parti ren-
dezvényeként második, de valójában 
harmadik alkalommal megrendezésre 
kerülő VinCe balatonon minden  
vitorlázónak és borkedvelőnek ott  
a helye. A koncertekkel, a futball-világ-
bajnokság közvetítésével és a hazai 
borok legjavával készülő fesztiválon 
nemcsak a parton, hanem a vízen is 
élményekkel teli programokat kínál-
nak a szervezők. szeretne elektromos 
jachton bort kortyolni a balaton vizén, 
miközben a távolban a kékszalag ver-
senyzői serénykednek? irány Füred!

palace Dance Club
Siófok, 2014. nyár
siófok legnagyobb klubja 2014-ben is  
bebizonyítja, hogy mind külsőségekben,  
mind programokban iránymutató a szóra-
kozásban. A pálmafák mellett a gardenben 
egy hatalmas medence díszíti az egykori tánc-
teret, amit modern díszburkolat vesz körül,  
a klubban pedig profi hangrendszer fokozza 
a zene élvezetét. Az állandó hétköznapi prog-
ramokat idén sem kell nélkülözni, szomba-
tonként pedig egymásnak adják a dj-pultot  
az ország legjobbjai, és több kiváló külföldi 
dj-vel is találkozhat a közönség.

VOLt Fesztivál
Sopron, 2014. július 2–6.
A legcsaládiasabb fesztiválnak szokták titulálni a VoLt-ot, nem véletlen, 
hiszen emberi léptékű, könnyen átlátható és hangulatában a legfantasztiku-
sabb hazai fesztivál. idén olyan világsztárok teszik tiszteletüket, mint  
az Arctic monkeys, a 30 seconds to mars, vagy a Hurts. A Nagyszínpadon 
két hazai banda lesz főműsoridős, a tankcsapda, akik a 25 éves születés-
napjuk alkalmából egy különleges show-ra és a VoLt-os koncerteket bemutató 
fotókiállításra is készülnek. A Nagyszínpad másik főhőse pedig a Quimby lesz.

Jegyek kaphatók: ÁRKÁD/Libri

sting:  
the Last ship

Universal Music
A the Police egykori énekesének legújabb albuma 

a the Last ship címet kapta. sting 40 dalt írt  
a projekthez, melyek olyan egyetemes témákat 

tárnak fel, mint a kapcsolatok összetettsége,  
az idő múlása, vétkek és megváltás.

Kapható: Media Markt
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horoscope
2 0 1 4 .  N y á r

        oroszlán
július 23. – augusztus 22.
OrOszlán nő Ha azt tapasztalja önma-
gán, hogy fáradékonyabb az utóbbi  
hetekben, az annak a jele, hogy energia-
tartalékai fogytán vannak. Ne követel-
jen magától túl sokat, inkább kapcsol-
jon vissza egy sebességet. Erősödjön  
minden szinten, fizikailag, lelkileg, 
érzelmileg egyaránt! 
Tipp: A fizikai állapotjavításhoz elen-
gedhetetlen a megfelelő táplálkozás. 
OrOszlán férfi Fontos, hogy eleget 
pihenjen, mégpedig zavartalanul.  
A lelki, érzelmi feltöltődéshez szükséges 
némi önismeret, hiszen sokszor annak 
sem vagyunk tudatában, mi milyen 
érzést kelt bennünk. Tipp: Az idei nyár 
úti célja legyen egy egzotikus hely, ahol 
új kultúrákat ismerhet meg!

        kos
március 21. – április 20.
KOs nő Újragondolja, hogyan alakultak 
kapcsolatai az előző hónapokban,  
mi minden befolyásolta döntéseiben,  
és vajon megalapozott volt-e minden 
lépése. Tisztábban látja most saját 
mozgatórugóit és a háttérben meghú-
zódó motivációkat.  
Tipp: Hangsúlyos ékszerek és egyéb ki-
egészítők teszik teljessé megjelenését!
KOs férfi Az elkövetkező hónapokban 
valószínűleg sokkal kevésbé foglalkoz-
tatják korábbi álmai, vágyai, inkább 
a kézzel fogható, záros határidőn 
belül megvalósítható tervek érdeklik. 
Párkapcsolatában nagyobb fontossá-
got nyer a személyes szabadság. Nem 
tűri most partnere részéről a kontroll 
semmiféle megnyilvánulását.  
Tipp: Egy tengerparti hosszú hétvége  
a barátaival teljesen kicserélheti!

       szűz
augusztus 23. – szeptember 22.
szűz nő Minden szerelmi kapcsolat-
nak vannak magasságai és hullám- 
völgyei, de most igazán nincs oka  
panaszra, hiszen kényeztetik és figyel-
nek önre. Bár úgy tűnik, most nincs 
sok ideje a szerelemre, egészen feltölti  
és felvillanyozza ez a pozitív érzés.  
Tipp:  Egy csinos, virágmintás ruha 
lehet az idei nyár kulcsdarabja!
szűz férfi Nyár elején figyeljen oda, 
hogy határt szabjon kiadásainak, 
mert pénzügyi gondjai támadhatnak 
augusztus vége felé. Hivatásában  
jó eséllyel próbálkozhat feljebb lépni  
a ranglétrán, de ehhez szorosan  
együtt kell működnie a főnökével. 
Tipp:  Nagy melegben is öltözhet stílu- 
sosan: rövidnadrág mellé húzzon zakót!

       bika
április 21. – május 20.
BiKa nő Hagyatkozzon idén nyáron 
nagyobb mértékben a megérzéseire.  
Jó ideje már inkább ésszel hoz dönté-
seket, és bár így elkerült kellemetlen 
helyzeteket és problémákat, mégsem 
érzi, hogy igazán azt az életet élné, 
amire mindig is vágyott. Legyen  
bátrabb, vegye észre saját érzéseit! 
Tipp: Egy új oversize táska minden 
kincsének stílusos „rejtekhelye” lesz.
BiKa férfi Ne klisék szerint cseleked-
jen! Egyetlen helyzetben sincs előírva, 
mit kell tennie, és az sem lehet mérv-
adó, hogy mások hogyan cselekedtek 
hasonló helyzetben. Csak az számít, 
hogy ön mit érez! Eszerint cselekedjen 
a nyári hónapokban. 
Tipp: A tornacipő 2014 nyarán is tren-
di; válasszon egy színes darabot, amely 
nemcsak divatos, de kényelmes is!

        rák
június 22. – július 22.
ráK nő  Erősen befolyásolja egy új 
kapcsolat, amely valószínűleg nem  
a hagyományos forgatókönyv szerint 
alakul, hiszen felébresztette önben  
a föld jegyűekre általában jellemző  
érzékiséget. Szívesen sodródik  
az eseményekkel. Tipp: Hangsúlyozza 
nőiességét izgalmas színű rúzsokkal!
ráK férfi Újra és újra keres magá-
nak olyan területeket, amelyekben 
elmenekülhet a valóság elől az álmok 
birodalmába. Jövőbeli otthonát rendezi 
be képzeletben, vagy a tökéletes társsal 
él csodálatos boldogságban, s álmai 
egyre közelebb vannak a realitáshoz!  
Tipp: Szerezzen be pár zöldellő nö-
vényt, máris hangulatosabb lesz  
az otthona!

        ikrek
május 21. – június 21.
iKreK nő A kapkodásnak most negatív 
következményei lehetnek. Ez most  
nem az az időszak, amikor nyugodtan 
elintézhetné a feladatait annyival,  
hogy valahogy megcsinálja és „majd  
lesz valahogy”. Érdemes listát írni  
a teendőiről és lépésről lépésre minden 
pontot kipipálni, hogy láthassa  
az eredményeit. Tipp: Egy táblagép  
vagy egy új okostelefon sokat  
segíthet ügyei megszervezésében.
iKreK férfi Fontos, hogy komolyan 
vegye azokat a feladatait is, amelyek- 
ben együtt kell működnie valakivel.  
Sokat elárul valakiről, hogy meny- 
nyire képes szívügyének érezni  
mások számára fontos dolgokat.  
Tipp: Ne feledkezzen meg a bőrápo- 
lásról sem, használjon hidratáló  
krémet, amely véd az UV-sugárzástól!
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       vízöntő
január 21. – február 19.
VízönTő nő Bár a csillagok állása 
nyugtalan és türelmetlen időszakot 
jelez, igyekezzen megőrizni józan 
eszét. Ezen a nyáron lehetősége lesz 
olyan emberekkel együttműködni, akik 
olyan területen vagy olyan pozícióban 
dolgoznak, amelyet régóta szeretne 
közelebbről megismerni. Tipp: Viseljen 
színes kiegészítőket, melyek szintén 
pozitív üzenetet hordoznak! 
VízönTő férfi Új távlatok nyílnak meg 
ön előtt, új lehetőségekről gondolkodik 
idén nyáron. Esetleges tartalékait is 
felhasználhatja mostani céljai meg- 
valósítására. Pénze biztonságban lesz,  
és további lehetőségekhez viszi önt 
közelebb. Tipp: A sok munka mellett  
a nyaralásra is jusson idő!

        mérleg
szeptember 23. – október 22.
Mérleg nő Az idei nyár nem éppen  
az álmodozásról fog szólni. Sokat  
kell dolgoznia, sokat követelnek öntől,  
de már most biztosan érezheti, hogy 
megéri a fáradságot. Ennek köszönhe-
tően lelkesedése a legnagyobb hajtásban 
sem lohad le, és ez másokat is motivál. 
Tipp: A dolgos hétköznapokra válasszon 
egy nőies, mégis kényelmes balerinát!
Mérleg férfi Ön is meglepődve  
tapasztalhatja, milyen sokat képes  
elérni koncentrált munkával és oda-
figyeléssel. Figyeljen oda arra is, hogy 
kedvese tisztában legyen azzal, mi tölti 
ki most ennyire az életét. Ha meg tudja 
osztani vele az önre háruló felelősség-
gel kapcsolatos érzéseit, közös ügynek 
érezheti ő is.  
Tipp: Egy vidám színű fürdőnadrággal 
máris jobban érzi magát!

        halak
február 20. – március 20.
HalaK nő Előszeretettel próbálgatja  
erejét a következő hónapokban  
az ellenkező nem képviselőin, és nem 
igazán éri be plátói szerelemmel.  
Noha vágyik egy komoly kapcsolatra, 
valahogy senki sem érinti meg any- 
nyira, hogy elkötelezze magát mellette.  
Ennek oka lehet az is, hogy felerősö-
dött önben az önállóság utáni vágy. 
Tipp: Legyen merészebb; viseljen  
gyakrabban magassarkút!
HalaK férfi Amennyiben egy előző 
szerelem akadályozza a továbblépés-
ben, gondolja végig, mi az, ami ennyire 
hiányzik önnek. Ha tényleg van alapja 
ennek az érzésnek, ki fogja állni az idő 
próbáját is. Tipp: Néhány nap a Bala-
tonnál segíthet tisztázni gondolatait.

        skorpió
október 23. – november 21.
sKOrpió nő Ha szeretné, hogy 2014 
nyarán gyökeresen megváltozzon 
a szerelmi élete, önnek kell megtennie 
az első lépést. Keresse a lehetőségeket 
az ismerkedésre, vagy ha már valaki 
felkeltette az érdeklődését, igyekezzen 
elérni, hogy minél több időt tudjanak 
együtt tölteni, és meg tudja mutatni, 
mi minden rejlik önben.  
Tipp: Válasszon nőies vonalainak meg-
felelő bikinit, és hódítson a nyaraláson!
sKOrpió férfi Tettereje megfertőzi 
partnerét is, ami még inkább felpezsdí-
ti az önök között alapvetően meglévő, 
kellemesen bizsergető feszültséget. 
Arra figyeljen oda, hogy ehhez  
a feszültséghez megfelelő levezetőcsa-
tornát találjanak.  
Tipp: Egy lezser lenvászon ing tökéle-
tes viselet a meleg helyzetekben is!

        bak
december 22. – január 20.
BaK nő Ha elébe menne a dolgoknak, 
sokkal könnyebben boldogulna még  
a problémákkal is. Ha nem rettegne 
görcsösen az újtól, talán még élvezhet-
né is a változásokat, hiszen minden, 
ami történik, csak a javát szolgálja.   
Tipp: Rendezzen kerti partit vagy 
sütögetést!
BaK férfi Bár nem könnyű ezt szem 
előtt tartani, amikor valami mélyen 
érinti érzelmileg, mégis igyekezzen 
megőrizni objektivitását, és nagyobb 
léptékben szemlélni saját életének 
történéseit és fordulatait. Használja ki, 
hogy most tele van energiával. Fordítsa 
mindezt a megfelelő cél elérésére!  
Tipp: A szabadidős sportok segíthetnek 
a felesleges energiák levezetésében!

        nyilas
november 22. – december 21.
nyilas nő Be kell látnia, hogy időnként 
érdemes kikérni egy semleges személy 
véleményét. Egy külső szemlélő ugyanis 
más szemmel nézi a dolgokat, mint mi 
magunk, és jobban átlátja a történések 
mozgatórugóit. Jó alaposan gondolja 
meg most, hogy mit fog tenni, és csak 
akkor lépjen, ha úgy érzi, belső hozzáál-
lása gyökeresen (és visszafordíthatatla-
nul) megváltozott. 
Tipp: Invitálja barátnőit egy könnyed 
nyáresti koktélozásra, és élvezzék  
az udvarlók kedves szavait.
nyilas férfi Ösztöneink sokszor 
megmutatják az irányt, amerre halad-
nunk kellene, de ha nem vagyunk még 
felkészülve a változásra, akkor könnyen 
kedvünket szeghetik az első nehézségek.
Tipp: Autóját váltsa kerékpárra a nyári 
szezonban!
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