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fejlesztés

inspiráció
kreativitás

Az ősz gasztronómiai szempontból legjelentősebb 

évszakunk. A mezőgazdaságban a betakarítás 

időszaka, ahol a szüreté a főszerep. A hűvösebb 

estéken több időt töltünk otthon, baráti vacsorák, 

beszélgetések meghittebb időszaka ez. 

Fontos számunkra, hogy releváns és szakmai 

szempontból reagáljunk ezekre az aktualitásokra 

is. Kiemelendő, hogy Segal Viktor gasztronómiai 

tanácsadó elvállalva címlapfelkérésünket beszá-

mol a hazai gasztronómia jelenéről és lehetősége-

iről. Borászati ajánlónk sommelier útikalauzában a 

borok felhasználásáról esik szó. Utazási tippjeink 

gasztro-kulturális szempontból jelentős úti célokat 

jelölnek meg, étteremajánlónk kínálata ugyancsak 

figyelemre méltó. 

Ez a negyedév intenzív, lehetőségekkel teli és in-

spiratív időszak, amely az eddigi hagyományokra 

épülve még érdekesebb, még különlegeseb meg-

lepetéseket tartogat látogatóink számára. 

Így az őszi kuponakciónk a korábbiaknál is kedve-

zőbb ajánlatokkal jelentkezik. A kupon napok idő-

pontjai szeptember 8., október 6. és november 10.

Az őszi nyereményjáték, amely október 1- től no-

vember 20-ig tart ugyancsak ígéretes, a főnyere-

ményünk ezúttal egy Toyota C-HR. A nyeremény-

sorsolás időpontja november 21., amelyről élőben 

közvetít a Music FM rádió. 

A felhívásról és a további részletekről a Mammut 

weboldalán található bővebb információ.

www.mammut.hu

Szőke Tamás 

marketingigazgató
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1ŐSZI KUPON NAPOK 

ŐSZI NYEREMÉNYJÁTÉK

TENDENCIÁK

Az őszi kupon napok keretein belül látogatóink 

kedvezményesen válogathatnak a magyar és nem-

zetközi divatmárkák választékából, gasztronómiai 

kínálatunkból vagy egészség- és szépségszolgál-

tatóink ajánlataiból!  Közel 200 üzlet 20, 30%-os 

kedvezményei várják az érdeklődőket.  

A kedvezményekre jogosító kuponfüzetek az infor-

mációs pultoknál és az érintőképernyős terminá-

loknál érhetőek el, valamint online kuponjaink a 

mammut.hu weboldalról tölthetőek le. Figyelmet fordítva a hétköznapjainkat meghatározó 

tudatosságra és élményközpontúságra, őszi promóci-

ós játékunk középpontjába az élményteli, ám tudatos 

közlekedést helyeztük előtérbe. Az október 1-jén 

induló kampány során a Mammutban legalább  

5 x 10 000 Ft értékben vásárlók a Toyota legújabb és 

legizgalmasabb modelljéért, a compact hybrid C-HR 

nyereményautóért indulhatnak. A látogatók novem-

berben élőben is megcsodálhatják majd a dinamikus, 

kupét idéző városi SUV–ot a Mammut II. szökőkútjá-

nál. A promóciós játék részleteiről weboldalunkon és 

Facebook oldalunkon értesülhetnek majd, de termé-

szetesen számos hirdetési felületen is jelen leszünk. 

SZEP
T.

   
08.

O
KT.

   
06.

NO
V.  

 10
.

október 1.–november 20.

Aktualitásainkról és érdekes irányzatokról 

szól új rovatunk, a Tendenciák. Szezonális híre-

inken túl beszámolunk olyan friss jelenségekről, 

kezdeményezésekről, amelyek nemzetközi trend-

ként a hazai társadalmi folyamatokra is 

hatással vannak.  

2
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Az elektromos autó ötlete néhány évvel 

ezelőtt még csak sci-fi fantazma volt, ma 

már viszont az elektromos parkolók sike-

rén mérhető, hogy a jövő elérkezett.  

A Mammutban 2012-ben adták át az első, 

bevásárlóközponton belüli elektromos 

töltőállomást Magyarországon.  

A beruházás az elektromos autózás hazai 

elterjesztése érdekében, a praktikussá-

got szem előtt tartva valósult meg. Egy 

bevásárlás, vagy akár egy mozifilm meg-

tekintése alatt is feltölthetjük elektromos 

járművünket, ugyanis egy teljes feltöltés-

hez akár 1-2 óra is elegendő!  

A villamos energiával működő autók 

nagy előnye, hogy energiafelhasználásuk 

optimális, lokális károsanyag-kibocsá-

tásuk nulla. Üzemeltetésük jelentősen 

kedvezőbb a belső égésű motorokénál: 

100 kilométer megtétele csak 550-600 

forintba kerül, amely nagyjából másfél liter 

benzin ára. A töltőállomások a Mammut I. 

és II. mélygarázsaiban, illetve a Lövőház 

utca elején találhatók.

LOBBIZZ A BIZNISZEDÉRT!

ELEKTROMOS 
PARKOLÁS

A crowdfunding (közösségi finanszírozás) 

nem új rendszer. Igazából egy ősi gazdasá-

gi modellre épül. Az adományozás, támo-

gatás új formája a közösségi oldalak fejlő-

désével mára világszerte a legnépszerűbb 

tőkeszerzési módszerré vált. A startupok 

leleményes és újszerű ötleteire pedig bő-

ven akad befektető. A legelső ilyen jellegű 

kezdeményezés 2004-re datálható. Maria 

Schneider akkoriban új dzseszzalbumára 

gyűjtött. A „Concert in the Garden”-re 

elegendő pénzt sikerült szereznie, amely 

egyébként 2005-ben Grammy-díjat is 

kapott. Ma már teljesen különböző célokat 

lehetséges ilyen módon finanszíroztatni. 

A támogatók számára videoüzenetek-

kel, projekt prezentációval részletezhető, 

hogy miért és mire szeretnénk mekkora 

összeget szerezni.  

A weboldalak üzemeltetői a vállalt, kért 

határideig tartják fent az oldalakat, 

ezekre pedig különböző jutalék ellenében 

lehet regisztrálni, amit csak a sikeresen 

összegyűlt honor esetében kell befizetni. 

A verseny nagy, a prezentációk formá-

ja, tartalma és kreativitása mellett az 

adományozókat a projektekhez köthető 

felajánlásokkal motiválhatjuk.

magyar oldalak
goood.hu 
(ajándékra lehet gyűjteni)
adjukossze.hu 
(karitatív egyesületek 
gyűjtő felülete)

nemzeTközi oldalak
leginkább startup-ok, komolyabb 
magán projektek felülete

indiegogo
gofundme
kickstarter
crowdrise
crowdfunder
rockethub

angellist

4

!

3

aki nálunk tölti fel 
autóját, 2 óra parkolása 
ingyenes.
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PAN
TONE

szÍnrenDszerBen

2727 c

137 c

374 c

Az idei szezon trend árnyalatait rend-

szereztük. A paletta élénk, vidám és 

vitalitással teli. A gasztronómia ihletett  

néhány kollekciót avokádó, lime,  

sáfrány, gesztenye, vagy éppen  

az áfonya színeivel.

FotóK  STEfAN GONzAlEvSki,  BRAND fOTÓk
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átmeneti 
KisFiÚ KaBát

tCHiBo
A KÉSZLET 

EREJÉIG 
ÁR AZ 

üZLETBEN 

FülBeValó 
H&m 

2190 Ft 

Vászon 
KisFiÚ naDráG 
H&m 
4290 FT 

Heart rate 
monitorinG 
edzésmérŐ 
suPerPHone 
Gsm 
12 900 Ft

traDi-
Cionális 
PorCelán 
FiGura 
HerenD   
szalon 
ÁR AZ 
üZLETBEN 

extra 
HosszÚ 
Kötött 

ruHa 
süel 

24 000 FT

UtAzóBŐrönd etIkett  
Benetton  

  2 990 Ft

o’neill 
stePPelt, 
átmeneti 
DzseKi  
DoCKYarD  
54 990 FT 

FrIssítŐ, 
BIzsergetŐ 

ÍzesÍtett 
KÍnai 

lYCHee 
zölD tea 

BiG Ben 
teaHáz  
100 gr 

1740 FT 

PraDa 
oPtiKai Keret 
oPtiC WorlD  
77 990 FT 

átmeneti, 
BŐr FélCIPŐ 

BaGatt 
ÁR AZ üZLETBEN

olajzölD, sPaGetti 
Pántos triKó

triumPH 
2000 FT-TÓL

ezüst KoPonYa meDál 
silVer islanD  

105 100 FT 

antiK HatásÚ 
KomóD 
Butlers 
ÁR AZ üZLETBEN
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 silVer 
islanD 

77 800 FT

n
Ő

I k
A

r
ó

r
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Kötött 
FÉrFi 

PulCsi 
sPrinGFielD

10 995 FT

tejCsoKis truFFel 
BonBon VáloGatás 
antHon BerG  
1399 FT 

FeKete Keretes 
naPszemüVeG 
silVer islanD
ÁR AZ üZLETBEN 

FarmerruHa 
retro  

ÁR AZ üZLETBEN

molesKine 
sima laPos 

notesz 
GárDos 
Present 
3600 FT

BluetootH 
HanGszóró

suPerPHone Gsm 
14 990 FT

ameriCan 
tourister 

utazó-
BŐrönd reál-

szisztÉma 
47 900 FT

Kötött 
nŐI rUhA 
süel
9800 FT 

eGYrÉszes 
FürdŐrUhA 
maGistral  
43 390 FT 

Fali óra 
Butlers

ÁR AZ 
üZLETBEN

mIntÁs nŐI 
PizsamanaDráG 
Women’seCret 
5995 FT

CsIPkés CsíPŐ 
FAzonú nŐI Alsó 

triumPH
ÁR AZ üZLETBEN

KarPereC 
juta 
48 000 FT
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FéldrÁgAkŐ, 
GYönGYös 

kArkötŐ 
silVer islanD

9000 Ft

HosszÚ 
ujjÚ ruHa 
tCHiBo 
A KÉSZLET
EREJÉIG
ÁR AZ
üZLETBEN

VelÚr 
BoKaCsizma 
eCCo 
42 990 FT

melltartó 
triumPH

ÁR AZ 
üZLETBEN

PaDlizsán 
maGas sarKÚ 
FélCIPŐ
BaGatt 
ÁR AZ 
üZLETBEN

PAmUt FérFI Alsónemű 
triumPH
1500 FT-TÓL

táBlás CsoKi 1899 FT
DarK stiCK 379 FT
antHon BerG

ClarK BarleY 
FélCIPŐ 
sCHoll 

24 990 FT

snooPY KozmetiKai 
kIsBŐrönd 
Women’seCret 
3590 FT 

Butlers
ÁR AZ üZLETBENB

á
r

s
o

n
Y

F
o

t
e

l



DiVat

10 

laPaCHo 
ImmUnerŐsítŐ 
tea 
BiG Ben teaHáz 
100 GR / 1740 FT 

FÉrFi 
BŐröv 
j.Press 
9350 FT

tollas 
nYaKlánC 

sPrinGFielD  
5995 FT

Barna-aranY 
kArkötŐ  
silVer islanD  
24 900 FT 

kIPlIng nŐI tÁskA 
reálszisztÉma  
28 000 FT 

BŐr 
KarPereC 

süel 
8940 FT

FérFI, BŐr 
FélCIPŐ 
BaGatt 
ÁR AZ 
üZLETBEN

szatÉn 
HálóruHa 

Women’seCret 
ÁR AZ üZLETBEN 

CAlvIn kleIn gyűrű 
 juta  

 25 500 FT

Butlers 
ÁR AZ üZLETBENd

Ió
t

ö
r

Ő
 m

ó
k

U
s

 

FÉrFi szöVet 
KalaP 

H&m 
5990 FT
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retro 
jeans 
ÁR AZ 

üZLETBEN

s
á

r
G

a
 F

É
r

F
i 

Pa
m

u
t

 P
ó

l
ó

Pluto KutYa 
CHarm 
silVer islanD 
15 400 FT

sárGa 
KörömlaKK 
H&m  
1490 FT 

miCHael 
Kors 
kArkötŐ 
juta 
38 900 FT 

iPHone 5 C HátlaP 
KüLSŐ AKKUMULÁTORRAL 

suPerPHone Gsm 
9990 Ft 

GraPeFruit menta 
GYümölCsös, 

ÍzesÍtett roiBoos 
teaKeVerÉK 

BiG Ben teaHáz 
100 gr 

1640 FT

Kerti Grill 
BerGHoFF 

ÁR AZ 
üZLETBEN 

tej-
Karamella 

antHon BerG 
ÁR AZ üZLETBEN

3D toll 
műAnyAg 
BetÉtszállal 
suPerPHone Gsm 
29 990 Ft

BlÉzer 
emPorium 
34 990 FT

FüggŐ- 
lámPa 
Butlers  
14 990 FT 

molesKine 
nAgyméretű 

Vonalas 
jeGYzetFüzet 

GárDos 
Present 
4930 FT 

FÉrFi Vászon- 
naDráG 
sPrinGFielD 
9995 FT
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KöVes 
alKalmi 
ÉKszereK 
sCHmuCK 
ÁR AZ 
üZLETBEN

asztali 
lámPa

Butlers 
11 900 Ft

 
KomPót 

GYümöl-
Csös tea 

BiG Ben 
teaHáz 
100 gr

1740 FT

taG Heuer sziliKon-
Pántos oPtiKai Keret 
oPtiC WorlD
69 990 Ft

sziliKon moBil 
HátlaPoK

suPerPHone Gsm
2000 Ft

antHon BerG
1699 FT-TÓL

gAnt BŐrszíjAs kArórA  
juta

63 900 FT

KoCKás 
ruHa 
sPrinGFielD 
9995 FT

PrÉm 
KaPuCnis 
nŐI kABÁt 
DoCKYarD 
44 990 FT

PerniGotti 
keserű 
CsoKi 
VáloGatás 
antHon 
BerG 
2690 Ft

 zaKó 
emPorium 
35 990 FT

HeDGren 
kABInBŐrönd 

reálszisztÉma
56 100 FT

PhIlIPPI króm-BŐr 
Piros KulCstartó 

GárDos Present
8500 FT
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Furla naP-
szemüVeG 

oPtiris
ÁR AZ 

üZLETBEN

kÁvéFŐzŐ 
„Pure” 
tCHiBo 
24 995 FT

FÉrFi 
KaPuCnis 
FelsŐ 
retro 
ÁR AZ 
üZLETBEN

szÍnVáltós 
eleKtromos 
légFrIssítŐ 

GárDos 
Present
21 700 FT

Fehér BŐr FélCIPŐ
BaGatt

ÁR AZ üZLETBEN

mennYezeti
lámPa 
Butlers
ÁR AZ 
üZLETBEN

manDzsetta 
KristóF szalon 
8990 FT

szürKe orKán 
HátizsáK 
sPrinGFielD 
9995 FT 

triumPH
ÁR AZ üZLETBENm

a
G

iC
 B

o
o

s
t

 
n

Ő
I 

F
e

h
é

r
n

e
m

űsPortos FélCIPŐ 
sCHoll

24 990 FT
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FotóK  GálOS vikTOR sminK  NAGy flÓRA Haj  HORváTH fRici  

esélnél kicsit erről a helyről?

Ez az Operaház melletti hely pont úgy 

működik, mint egy rendes étterem, az-

zal a különbséggel, hogy egyedül fő-

zök, és egy felszolgáló van. A menübe olyan fűszerek, olyan 

ízek, alapanyagok kerülnek, amelyek éppen foglalkoztatnak, 

szezonálisak. Az ötfogásos vacsora minden csütörtökön a 

vendégek előtt készül el, és mivel az ára a pesti árakhoz ké-

pest is nagyon jó – ami a célom is volt –, a vendégkörünk is 

nagyon változatos. 

miből nyersz inspirációt? Hogyan tudsz újra és újra kü-

lönböző kompozíciókat összeállítani?

Amikor ezt a csodálatos „Molteni” konyhát meg tudtam sze-

rezni, akkor jött létre a hely, valójában ez volt a végső inspirá-

ció. A hétköznapokban meg rengeteg minden inspirál, azon 

túl, hogy milyen évszak van, minek van szezonja, megmoz-

gatnak a színek, a formák, akár egy tányér is, az eszközök is. 

mitől lesz jó chef egy séf?

A főzés csak a fele. A többi az arról szól, hogy a séf érti-e, 

hogy egy étterem azért van, hogy a vendégek jól érezzék 

magukat, és ha a vendégek jól érzik magukat, abból kelet-

kezik a bevétel. Egy séfnek jól kell bánnia az emberekkel, jól 

kell vezetnie a konyhát és emellett kell, hogy ideje maradjon 

a kreativitásra, és kell, hogy át tudja adni a tudását a csapa-

tának. Nem szabad öncélúnak lenni, az étterem nem rólunk, 

séfekről szól, hanem a vendégekről. A világ legjobb szaká-

csának sem volna szabad úgy gondolkodnia, hogy de jó 

neked, hogy eljöhettél hozzám enni. Pont ezért szimpatikus 

nekem az a régi világ, amikor még vendégekről elneveztek 

ételeket, amikor megbecsülték a törzsvendégeket, saját 

asztaluk volt, kaptak egyfajta elismerést.

milyennek látod az itthoni éttermek színvonalát nem-

zetközi mércével nézve?

Ma az országban körülbelül 50 olyan étterem van, ami 

m

SEGAl
VIKTORRAL

interjÚ

Segal Viktorral, séffel és gasztronómiai 

tanácsadóval, a Bocus d’Or Akadémia 

tagjával, az Andrássy út mögött, belvárosi 

konyhájában találkoztunk.
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nemzetközi szinten is megállja a helyét. Ez nem kis szám, 

persze a közel 50 ezer vendéglátóhelyhez képest még nem 

jók az arányok, de látjuk közben a Michelin-csillagos étter-

meket is. Sok séf tanul külföldön, akik hazatérve továbbad-

ják tudásukat, és egyre több a jó szakács, egyre több a jó 

étterem. A street food is óriási fejlődésen ment keresztül. 

Például eszméletlen jó hamburgerezők nyíltak, és az ázsiai 

éttermek is egyre jobbak és változatosabbak. Ez ugyanúgy 

hozzátartozik ehhez a gasztro-forradalomhoz, mint a csúcs-

gasztronómia. 

a Bocus d’or verseny mennyire rangos esemény?

A Bocus d’Or maga „A verseny”. Ráirányította a figyelmet 

Magyarországra, és a saját szakmánk érdeklődését is fel-

keltette. Több ezren jöttek külföldről, és még ennél is többen 

Magyarországról, hogy megnézzék a versenyt. 24 országból 

érkeztek tévések és újságírók, de nagykövetek, konzulok is 

ellátogattak, sőt több kormány támogatta is a versenyzőit. 

Nemsokára indul a felkészülés a félév múlva megrendezésre 

kerülő lyoni döntőre. Egyre többen jelentkeznek és bár a fel-

készülés egy hosszú folyamat, sokat is ad; adott esetben egy 

nemzetközi karrier kiindulópontja lehet.

ma az országban 
körülbelül 50 olyan 

étterem van, ami 
nemzetközi szinten 
is megállja a helyét.
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A kiszolgálás 
nagyon fontos 
elem.

gasztronómiai tanácsadóként mi a legfontosabb sze-

rinted egy étterem elindításánál?

Az, hogy valaki jól tud főzni, az nagyon jó. A következő lépés 

az, hogy el tudjon vezetni egy konyhát. Ez nem függ össze 

azzal, hogy hogyan tud főzni. Amikor mások, akár szállodák 

éttermét kell elindítani, fontos, hogy hol van az étterem, kik 

fognak oda járni, mi illik az adott környékhez, környezethez. 

A lokáció nagyon sok mindent meghatároz, és ezt látni 

kell akkor is, ha a tulajdonos esetleg mást álmodott meg. 

Ugyanez igaz a belsőre is. A már meglévő helyeken fontos 

összehangolni a tulajdonos és a séf elképzeléseit, vágyait, 

illetve fel kell mérni, hogy mire képes a konyha, a maga fel-

szereltségével, technológiájával. A kiszolgálás nagyon fon-

tos elem. Ha ezek rendben vannak, jó lesz az étterem.

Voltál menzás gyerekkorodban? mi a véleményed a 

mai menzáról?

Persze, hát hogyne. A paradicsomos káposztát kifejezetten 

szerettem. A megdöbbentő számomra az, hogy a gyereke-

im pontosan ugyanazt a menüt kapták, mint mi a 70-es, 80-

as években. Az iskolai étkeztetés előtt még hosszú út áll.  

A sok cukor, liszt, zsiradék nem kell minden nap. Nem kell 

mindenhez krumplit, rizst és fehér kenyeret enni. Pici vál-

toztatásokkal is nagyon nagy eredményt lehetne elérni, a 

gyerekek nyitottak rá.

gyerekkorodban is érdeklődtél a főzés iránt?

Az uzsonnámat már 8 évesen én csináltam. Nem szerettem 

a meglepetéseket, tudni akartam, hogy mi van a szendvi-

csemben. A hétvégi reggeliket is én készítettem, nem is reg-

geli volt, hanem brunch, ma már így mondanánk. Mindig is 

imádtam főzni!
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A 2016-os őszi / 16 WA fall  

cipő- és táskakollekciók 

darabjai jól kombinálha-

tók egymással. Legyen 

szó elegáns vagy sportos  

fazonról, az idei trend 

a heterogén 

variációkra épül.

A
wF
A

L
L

16
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CIPŐHÖZ A TÁSKÁT 
A cipők száma mellett felsoroltuk azon táskák betűit, amelyekkel javasoljuk.

1 » B, I, C | 2 » I | 3 » G, H, J | 4 » A, D | 5 - K, E, F, H | 6 » D | 7 » K, F, D | 8 » B, C, J, I | 9 » C, I

1. Velúr mokka színű bokacsizma SPRINGFIELD 17 995 FT | 2. Velúr, áttört mintás szürke alkalmi cipő SCARPA 32 990 FT  

3. Fényes gumi bokacsizma HUMANIC 11 990 FT | 4. nike sportcipő PLAYERSROOM 29 999 FT KLUB áR 21 999 FT | 5. Bőr boka-

cipő BAGATT áR AZ ÜZLETBEN FT | 6. gyógy sportcipő DR SHOES 63 990 FT | 7. Utcai sportcipő OFFICE SHOES 18 990 FT | 8. 

Velúr bokacsizma DEICHMANN 14 990 FT | 9. lakk, bőr patch bokacsizma SALAMANDER 59 990 FT

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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TÁSKÁHOZ A CIPŐT 
A táskák betűi mellett felsoroltuk azon cipők számait, amelyekkel javasoljuk.

a » 1, 8 | B » 1, 8 | C » 1, 7, 8 | D » 1, 4, 6, 7, 8 | e » 3, 8 | F » 2, 5, 8 | G » 3, 7, 8 | H » 3, 5, 7, 8 | i » 1, 5, 9 | j » 8 | K » 1, 2

A. Bőr, mini válltáska BENETTON 10 990 FT | B. Bőr válltáska SPRINGFIELD 7995 FT | C. Szürke velúr válltáska DEICHMANN  

8990 FT | D. orkán sporttáska BENETTON 7990 FT | E. Puma bőr kézitáska PLAYERSROOM 24 990 FT KLUB áR 19 990 FT | F. Pikolinos, 

áttört, bőr tote bag SCARPA 69 990 FT | G. Sporttáska HEAVY TOOLS 8990 FT | H. mickey mouse bőr válltáska HUMANIC 8990 FT 

 I. Bőr tote bag SALAMANDER 59 990 FT | J. kipling táska REÁLSZISZTÉMA  31 700 FT | K. Türkizkék elegáns táska eCCo 69 990 FT

K.

A.

B.

J.

F.

I.

H.

G.

D.

E.
C.
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CIPŐHÖZ A TÁSKÁT 
A cipők száma mellett felsoroltuk azon táskák betűit, amelyekkel javasoljuk.

1 » A, B, F | 2 » B, C, H, G | 3 » C, H, G | 4 » A, B, F, H | 5 » B, F | 6 » A, B, E, F | 7 » D, G | 8 » B, C, D, E, F, G, H | 9 » B, D, G

1. Bugatti elegáns félcipő SCARPA 28 990 FT | 2. nike sportcipő PLAYERSROOM ár az üzletben | 3. new Balance utcai sportos  

átmeneti cipő OFFICE SHOES 34 990 FT | 4. le coq szövetbetétes utcai cipő DEICHMANN 15 900 FT | 5. Velúr mokaszin HUMANIC  

13 990 FT | 6. alkalmi félcipő SALAMANDER 31 990 FT | 7. lakkbetétes sportos átmeneti bőrcipő BAGATT áR AZ ÜZLETBEN 

8. Fekete magas szárú bőrcipő ECCO 39 990 FT | 9.  Átmeneti gyógycipő DR SHOES 63 900 FT

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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A. Pikolinos férfi clutch SCARPA 39 990 FT | B. Textil, mű-

bőr válltáska DEICHMANN 6990 FT | C. armani válltáska 

PLAYERSROOM 19 999 FT KLUB áR 16 999 FT | D. orkán 

táska HEAVY TOOLS   11 990 FT | E. Vállra akasztható 

bőr office táska HUMANIC 16 990 FT | F. Bőr akta-

táska SALAMANDER 54 990 FT | G. mandarina 

duck táska REÁLSZISZTÉMA 32 100 FT

H. Vászon hátizsák SPRINGFIELD 9995 FT

TÁSKÁHOZ A CIPŐT 
A táskák betűi mellett felsoroltuk azon cipők számait, 
amelyekkel javasoljuk.

a » 4, 6 | B » 1, 4, 6, 7, 8 | C » 4, 7, 8 | D » 2, 4 | e » 6, 8   

F » 1, 4, 5 | G » 7, 8, 9

különleges anyagok
klasszikus fazonok
luxus kivitelezés 

empo_mammut_hirdetes.pdf   1   18/05/16   10:28

A.

E.

D.

F.

B.

C.

G.

H.
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GALAKTIKUS

uTAzáS
Az űr és a csillagok évszázadok óta ihlettek 

művészeti alkotásokat, építészeti, filmes műve-

ket. A fény-árnyék játék kibontakozására töké-

letes téma, amely egy ékszerkollekció esetében 

még inkább megmutatható. A galaxis misztikus 

vonzása jól tetten érhető a sötét és világos 

felületek, kövek kombinációjában. 

2.

6.

7.

8.

9.

3. 4.

5.

1.

1. Swarovski Funk nyaklánc 26 900 FT

2. Swarovski Swan lake karkötő 45 900 FT

3. Swarovski Freedom gyűrű 45 900 FT

4. Swarovski iconic fekete hattyú fülbevaló 23 900 FT

5. Swarovski iconic fekete hattyú nyaklánc 21 900 FT

6. Swarovski Jean Paul gaultier fülbevaló 45 900 FT

7. Swarovski Crystal dust dupla karkötő 26 900 FT

8. Swarovski Crystalline Hours automata óra 319 000 FT

9. Swarovski Crystalline oval óra 92 900 FT
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a HAS –„A” szabásvonal, 
magasított derékrész, 
merevebb textíliák. 

B CSÍPŐ – Hosszított 
fazon, egyrészes ruhák, 
„A” szabásvonal.

ProBlÉmás területeK
oPtiKai KorreKCiói

a

B

ESzTER 36BP
„Kétgyerekes anyukaként 
kihívást jelent, hogyan 
lehetek úgy nőies a hét-
köznapokban is, hogy ne 
kelljen órákat a tükör előtt 
állnom és ügyetlenül pró-
bálgatni magazinokból 
ellesett tippeket.”

A hosszított bob fazon kényelmes, 
praktikus, bárhogyan hordható, 

könnyen kezelhető, nőies és ráadá-
sul trend is. A magas homlokot is 

ellensúlyozza. Akár 8 hétig is tartós 
frizura alakítható ki. A frizura egye-
nesen, hullámosan is mutatós, hullá-
mokat kevés vízben feloldott tenge-

ri sóval is könnyen készíthetünk.

HairstYlist HORVÁTH FRICI

Szempont volt, hogy ne legyen 
maszk hatású a smink. Mivel meleg, 
őszi színtípusról van szó, sötétebb, 
melegebb földszíneket használ-
tunk. Az arcformát az ovális  
formának megfelelően árnyékoltuk. 
A smink elkészítéséhez DOUGLAS 
MAKE UP termékeket használtunk. 
Alapozó: HEAVEN FOUNDATION, 
DEVIL EYES spirál, matt piros rúzs 
és szájkontúrceruza.

maKe uP artist NAGY NÓRA/
DOUGLAS PARFüMÉRIA
MAMMUT II. 1. EM.

A nőies megjelenés egyik 
záloga az ápolt, gondozott 

kéz és körmök. A szappanos 
áztatás és kézfertőtlenítés után, 

a körömformázást követően 
került sor a lakkozásra. Alap- 

lakként gyémántos erősítőt 
használtunk, erre került a szín és 

a fény. A teljes kézápolást ola jjal 
és krémes masszázzsal 

fejeztük be. 

LAVENDER NAILS & 
BEAUTY SZALON 
MAMMUT I. FSZT.
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Ha a has- és csípővonal 
erőteljesebb picit, de vé-
kony testalkatról van szó, 

akkor a klasszikus szabás-
vonalú, merevebb alap-
anyagú, derékvonalban 

karcsúsított darabokat is 
bátran a jánljuk. A csipke 

az idei szezon slágere, 
ráadásul tartásának kö-

szönhetően nem omlik 
rá a testfelületre, hanem 

megtartja azt, így egy pi-
cit erősebb pocakot vagy 

csípővonalat inkább korri-
gál, mintsem kiemel. 

JAVASOLT 
KIEGÉSZÍTŐI 

elegáns vonalú, 
klasszikus, 

nőies cipők, 
táskák.

a FeHÉr ruHa

A
C

C
E

S
S

O
R
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S
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Hétköznapokra is bátran 
hordható ez a darab.  
Nőies, mégis nagyon  
kényelmes és praktikus.  
„A” szabásvonalának 
köszönhetően elrejti a 
csípővonalat, kislányosan 
bájos jelleget kölcsönöz. 

JAVASOLT 
KIEGÉSZÍTŐI 
feltűnő ha jcsatok, 
akár sportos cipők, 
sportosabb táskák. 

KÖSZÖNJüK 

A MARKS&SPENCER 

TÁMOGATÁSÁST! 

a KoCKás 
„a” VonalÚ ruHa

AC
C

ESSO
RIE

S
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TimE

sPortzsáK, 
tornazsáK 
2199 Ft

mereV FalÚ 
isKolatásKa 

18 999 FT

mintás 
műAnyAg 
KulaCs 
500 ml-es 
2199 Ft

star Wars 
KiHajtHató 

töltött 
tolltartó

4 999 FT

asztali 
hegyezŐ

999 Ft

A legkisebbek iskolakezdéséhez 

nyújt néhány hasznos ötle-

tet válogatásunk. Az elsősök 

számára a legfontosabb, hogy 

az eszközök legyenek könnyűek, 

praktikusak és kedvelhetőek.

játÉKsziGet  MAMMUT II. 3. EM.
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téPŐzÁrAs 
sPortCIPŐ 
DeiCHmann 

1990 Ft

Kötött 
szoKnYa 

Benetton
9490 FT

orKán 
HátizsáK 
HeaVY 
tools  
11 990 Ft

textil 
isKolatásKa 

oKaiDi
5395 FT

KÉK aDiDas 
sPortCIPŐ  

PlaYersroom 
KiDs 

12 990 Ft

elsŐ Betűk 
készségFejlesztŐ 
játÉK  
játÉKVár 
299 Ft

Fa tolltartó  
HoBBY 
művész 
490 FT
ceruzák 
150 FT-tól

mintás, 
maGas szárÚ 

tornACIPŐ 
BranCH KiDs 

20 900 Ft

művész szett-töltött 
tolltartó KÉszlet
játÉKVár 
2295 FT

ColleGe 
looK 

átmeneti 
KaBát

Benetton 
18 490 FT

hŐtArtó 
uzsonnás 

tásKa
immaGinarium 

5990 FT
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B B AA
A AM M

Az átmeneti időszak hasznos, kényelmes és 

nem utolsósorban cuki darabjait gyűjtöttük 

össze. Az idei szezon kollekcióiban sok a ked-

ves, nosztalgikus darab, jellemzőek a puha, 

természetes felületek, egyszínű darabok,  

állatminták, kötött, horgolt kiegészítők.

1.

3.

4.

2.

1. Horgolt átmeneti kispléd H&M 5990 FT | 2. kötött át- 

meneti takaró PAPAS & MAMAS 14 990 FT 3. Horgolt 

bébinadrág H&M 5390 FT | 4. orkán bölcsis, ovis torna-

zsák OKAIDI 3195 FT | 5. kötött, kapucnis cipzáras kardi-

gán BENETTON 9490 FT | 6. macis, kötött, átmeneti sap-

ka OKAIDI 5395 FT | 7. Sárga gumicsizma NENO SHOES 

4000 FT | 8. gyermek gumicsizma TCHIBO áR AZ ÜZLET-

BEN | 9. gyerek fejhallgató H&M 5990 FT | 10. Vízleper-

getős extra puha bélésű baba dzseki BENETTON 13 990 FT  

11. Textil hátizsák OKAIDI 5395 FT | 12. Csillagos gu-

micsizma BENEFIT 7990 FT | 13. esőkabát BENEFIT  

12 800 FT | 14. zokni szett BENEFIT 1820 FT | 15. kisma-

ma farmernadrág HELLOMAMI 15 900 FT | 16. kismama 

felső HELLOMAMI 8900 FT

FotóK  STEfAN GONzAlEvSki  
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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1. Pigmentfoltok elleni kézkrém YVES ROCHER 2700 FT 2. Paco 

rabanne 1 million Privé új férfi illat EdT 50 ml DOUGLAS 20 800 FT  

3. ySl Black opium édes fűszeres illat edP 30 ml MARIONNAUD  

18 590 FT | 4. Paco rabanne 1 million Privé új női illat EdT 50 ml 

DOUGLAS 22 600 FT | 5. l’oreal nutri-gold arcápoló krém DM 3199 FT 

6. Vertige extra vékony spirál YVES ROCHER 4590 FT | 7. max Factor 

Smooth miracle kiegyenlítő arckrém MARIONNAUD áR AZ ÜZLET- 

BEN | 8. mézes mély tápláló maszk THE BODY SHOP 8590 FT 

9. Jean Paul gaultier new női illat EdT DOUGLAS áR AZ ÜZLETBEN  

10. Police Forbidden női illat EdT 30 ml MARIONNAUD 8390 FT 

11. öregedés gátló revitalizáló + sejtmegújító krém ESTÉE LAUDER 

áR AZ ÜZLETBEN | 12. maybelline spider szempillaspirál DM 1699 FT

DON
Sá

1.

2.

4.

3.

5.
6.

7. 8.

9.

10.

11.

12.

FotóK  STEfAN GONzAlEvSki,  BRAND fOTÓk
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25.

28.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

27.

13. Jean Paul gaultier new férfi illat EdT DOUGLAS áR AZ ÜZLETBEN | 14. Tea-

faolaj kivonat bőrhibákra THE BODY SHOP 6590 FT | 15. Uriage Hyséac Fluid 30 

faktoros fényvédő arckrém pattanásos, zsíros bőrre MAMMUT PATIKA 3999 FT 

16. l’oreal finomított agyag tartalmú regeneráló sampon DM áR AZ ÜZLET-

BEN 17. max Factor Voluptuous False lash effect szempillaspirál DM 4499 FT

18. nina ricci les belles de nina EdT 50 ml DOUGLAS 18 600 FT | 19. Bioderma 

Hydrabio tápláló hidratáló arckrém száraz és érzékeny bőrre MAMMUT  

PATIKA 5399 FT | 20. Police Forbidden játékos, pimasz összhatású férfi illat  

EdT 30 ml MARIONNAUD 8390 FT | 21. maybelline fekete szemtustoll DM 1999 FT 

22. Bioderma hydrabio gél normál és kombinált érzékeny bőrre MAMMUT PATIKA

4799 Ft | 23. Carolina Herrera good girl elegáns, mégis kacér női parfüm EDP 50 

ml MARIONNAUD 24 990 FT | 24. lancôme Visionnaire yeux szemkörnyékápoló  

MARIONNAUD áR AZ ÜZLETBEN | 25. Himalaya mélytisztító maszk THE BODY SHOP  

8590 FT | 26. max Factor lipfinity 2 lépcsős, 24 órán át tartó ápoló ajakszín DM

3799 FT | 27. l’oreal sexy balm DM 2799 FT | 28. ajakrúzs ESTÉE LAUDER 9800 FT

26.
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Néhány évvel ezelőtt jelentek 

meg a piacon a szépségápo-

lásban forradalminak számí-

tó színezett, bőrkorrekciós 

krémek. 

A korrektort és alapozót ki-

váltó „mindent az egyben” 

beauty koncepció sokat ígér. 

Megvizsgáltuk, hogy valójá-

ban mennyire varázslatosak 

ezek a termékek, és melyik 

mire is jó pontosan!

1.

2.
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A BB krém matt hatású, mégis 
ragyogó felületet adó, hidratálós, 
öregedésgátló védőfaktoros alapo-
zó. Száraz, illetve normál bőrre 
kiváló megoldás. Összhatásában 
sima, egyenletes felületet eredmé-
nyez. A halványabb szemkörnyéki 
karikák ellen is jól bevált.

A pattanásos, olajos bőr csodafegy-
vere. A színkorrekciós fejlesztésnek 
köszönhetően a piros és halványabb 
felületek között megfelelő átmenetet 
ad, így homogén összhatás érhető 
el. Olykor javasolt mellé a porpúder, 
a könnyebben zsírosodó T-vonal 
(homlok, orrvonal) részeire ajánlott.

általában fényvédő faktoros készít-
ményről van szó, összhatásában ra- 
gyogó, enyhén fényes csillogó fe- 
lületet eredményez. Aki hajlamos az 
öregedési foltokra, annak minden-
képpen ez ajánlott, hiszen a fényvédő 
funkció a legfontosabb technológiai 
jellemzője a dd készítményeknek.

Egyelőre a nemzetközi piacon sincs 
még nagy választéka a legújabb fej-
lesztésnek. A koncepció az, hogy 
olyan felületet hozzon létre, mint a 
hámlasztó kezelések utáni nagyon 
finom, sima és üde bőr.

BB

CC

ee

DD

BEAUTy 
BRIGHTENING

COLOUR 
CORRECTING

ExTRA x – 
ExFOLIATING 

dAILy 
dEFENSE 

3.

4.

5.

6.

7.

9.

10.

8.

11.

12.

13.

1. Biotherm CC krém DOUGLAS 9600 FT | 2. max Factor Creme 

Puff mattító púder DM 2899 FT | 3. BB Sérum végétal YVES 

ROCHER 4900 FT | 4. max Factor miracle Touch DM 4699 FT 

5. lancôme Hydra zen BB Cream MARIONNAUD 10 990 FT  

6. artdeco mágneses doboz MARIONNAUD áR AZ ÜZLET-

BEN 7. Camouflage intenzív korrektor MARIONNAUD 2390 FT 

8. artdeco nude arcformáló alapozó 9390 FT | 9. Uriage SPF 

30 bőrpír elleni CC krém MAMMUT PATIKA 5199 FT | 10. Fresh 

nude Cushion bőrhatású alapozó THE BODY SHOP 8990 FT 

11. double Wear természetes hatású alapozó ESTÉE LAUDER  

10 800 FT |12. CC instaglow krémek THE BODY SHOP 5490 FT  

13. Púder ecset YVES ROCHER 1990 FT
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A kollagén kezelés az egész testre hatással 

van. A kollagén lámpás kezelés arra ösztönzi 

a bőrszövetet, hogy a bőrszerkezet javításá-

hoz szükséges kollagént termeljen. Ennek a 

folyamatnak bőrfeszesítő hatása van és segí-

ti a bőr méregtelenítését. A bőr nedvesség-

felszívó és nedvességmegkötő képessége 

javulni fog. A kezelés eredményeképpen a 

bőr láthatóan regenerálódik, megfiatalodik, a 

ráncok mélysége csökken.

A kezelések következtében a bőr nemcsak 

frissebb, hanem sokkal simább érzetű lesz. 

A pórusok összehúzódnak, a táskák eltűn-

nek, és a bőr egyenetlenségei csökkennek. 

Szeptember 10-ig történő bérlet vásárlá-

sakor az első 10 percet ajándékba adjuk. 

A kollagén kezelés október elejéig vehető 

igénybe. 

Bejelentkezés és információ 

www.szolarium-zsu.hu

Facebook – Mammut Szolárium Stúdió

MAMMUT II. -1. SZINT

MAMMUT MAGAZIN    2016 ŐSZ36

szolárium 
stÚDió

S Z é P S é g 
S Zo Lg á LtAt á S ok



MAMMUT MAGAZIN    2016 ŐSZ 37 

la maGra 
tattoo

laVenDer nails & 
sKin Care szalon

szÉPsÉGtanáCsaDás 
a GYóGYszertárBan

Fontosnak tartjuk, hogy vendégeinket kü-

lönlegesen nyugtató, relaxációs környezettel 

fogadjuk. A szépség elsősorban belülről fa-

kad, így fontos számunkra, hogy ezt a békét 

elősegítsük, megőrizzük. Teljes körű beauty 

szolgáltatási rendszerünkkel vendégeink szá-

mára komplex, átfogó rendszerben tudjuk biz- 

tosítani mindazt, amely egy mai, modern, 

igényes nő megjelenéséhez elengedhetet-

lenül szükséges. Szolgáltatásaink: manikűr, 

esztétikai és gyógypedikűr, gél lakkozás, 

biorezonancia, műkörömépítés, svéd- és 

kismamamasszázs, BRISA Lite leoldható épí-

tő zselé. HyALURONPLASZTIKA ÉS REGE-

NERáLÓ ARCKEZELÉSEK*, HyAMATRIx®, 

Sminktetoválás*, Teoxane orvos-kozmetikai 

termékek forgalmazása. 

Szalonunk az egészségügyben alkalmazott 

higiénés szabályok szerint működő, bőrgyó-

gyász konzultánssal együttműködő szalon.

*-gal jelölt szolgáltatásaink dévényi kathy 

szakmai vezetésével történnek. 

Bejelentkezés és információ 

www. lavendernails.hu 

Facebook – lavendernailsbudapest, 

lavendernailsandskincare

MAMMUT I. FSZT.

a Rossmann mellett

Aki a Mammut Patikába ellátogat, minden csütörtökön élvezheti a Vichy és La 

Roche-Posay francia dermokozmetikai márkák nyújtotta személyes szépség-

tanácsadás előnyeit. A magas minőségű fogyasztói kiszolgálás érdekében le-

hetőség nyílik a készítmények kipróbálására és a hozzáértő dermokozmetikai 

tanácsadók szakmai véleményének megismerésére. Ennek során a szépség-

tanácsadók teljes körű bőrápolási tanácsadást nyújtanak nemtől és kortól füg-

getlenül, illetve segítenek kiválasztani az egyéni igényekhez leginkább illeszke-

dő kozmetikumokat.

Bejelentkezés és információ 

www.mammutpatika.hu 

+36 1 345 8540, info@mammutpatika.hu 

MAMMUT II. -1. SZINT

AZT KENd A BőRÖdRE, 

AMIT MEG IS ENNÉL! 

Az organikus kozmetikai termékek újdonságai az ehető 

alapanyagból készült kozmetikai fejlesztések. Coconut 

argánolajos ajakbalzsam 10 ml 1499 FT, Coconut 

levendulás argánolajos golyós dezodor 50 ml 2899 FT, 

Coconut körömápoló olaj 10 ml 2999 FT

A tetoválás jó esetben egy életre szó-

ló döntés, mégis előfordulhat, hogy 

meggondoljuk magunkat vagy testünk 

formája változik meg, és ilyenkor úgy 

érezhetjük, szabadulni szeretnénk a 

mintától.

A lézeres tetováláseltávolítás egy ke-

zeléssorozat segítségével nyújt erre 

megoldást, amelynek végén akár tel-

jes eltávolítás is elérhető, vagy igény 

szerint halványítás egy új tetoválás 

előkészítéséhez. Új szolgáltatásunkat 

professzionális lézerrel végezzük. 

Bejelentkezés és információ 

www.lamagratattoo.hu

Facebook – La Magra Tattoo

MAMMUT I. 0. SZINT.
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Már a Mammut Egészségközpontban is elérhető az intim lézeres kezelés, amelynek 

célja, hogy az inkontinenciától szenvedő hölgyeknek segítséget nyújtson, vissza-

nyerjék önbizalmukat és újra teljes, elégedettebb életet élhessenek. A kezelés az 

inkontinencia mellett az intim terület rejuvenációjára is alkalmas. A lézerterápia 

egy speciális, kifejezetten erre a célra kifejlesztett CO
2
 lézerrel működő készülék-

kel történik. A terápia teljes mértékben biztonságos, fájdalom- és szövődmény-

mentes, nincs altatás és lábadozási idő. Egy kezelés kb. 20 percet vesz igénybe, 

és már két alkalom után egyértelmű eredményeket lehet elérni. A kezeléseket  

dr. Balogh Illés tapasztalt endokrinológus-nőgyógyászunk végzi.

Bejelentkezés és információ  

www.mammutegeszsegkozpont.hu, +36 70 670 0222, info@maek.hu

MAMMUT II. 4. EM.
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mammut 

eGÉszsÉGKözPont

FóKuszBan 
A SzéPSéG 
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Egészségünk megőrzése érdekében fiatal korban 

ajánlott, 40 éves kor felett pedig fontos, hogy rend-

szeresen járjunk prevenciós szűrővizsgálatokra. Ha 

pedig már a tüneteket is észleljük, különösen fontos, 

hogy minél hamarabb kapjunk képet egészségi álla-

potunkról. Az időben elvégzett képalkotó diagnosz-

tikai vizsgálat ugyanis nem egyszer életmentő lehet.

Ezért az affidea diagnosztika központokban*   

várólista és beutaló nélkül számos egyedi, képalkotó 

diagnosztikai vizsgálattal (MR, CT, ultrahang, rönt-

gen, mammográfia, csontsűrűség mérés), valamint 

külön nőknek és férfiaknak szóló, életkor és életmód 

szerint kialakított szűrőcsomagokkal várjuk. Egyeztes-

sen időpontot még ma!

Bejelentkezés és információ 

www.affidea.hu, +36 1 880 1016 

MAMMUT II. 4. EM.

Amennyiben úgy érzi, hogy látása nem kielégítő 

vagy csak egyszerűen kíváncsi, hogy milyen a látás-

élessége, jöjjön el üzletünkbe és vegye igénybe az 

egész ősz folyamán és a Látás Hónapja alkalmával 

is biztosított ingyenes látásvizsgálatunkat. Nagyon 

fontos a rendszeres látásvizsgálat a látásproblémák 

és a szem betegségeinek korai felismerésében.  

A fel nem ismert látáshiba tanulási nehézségekhez 

vezethet és problémát okozhat a munkavégzésünk 

során. Üzletünkben a legmodernebb technikai esz-

közök használatával készítjük a legtökéletesebb 

személyre szabott szemüvegeket. A vizsgálatra elő-

jegyzés szükséges, valamint a részletekért keresse 

üzletünket.

Bejelentkezés és információ 

www.optiris.eu 

+36 30 388 0365 

optolenskft@gmail.com  

MAMMUT I. 1. EM.

aFFiDea DiaGnosztiKa oPtiris oPtiKa

A hajhullás nemre való tekintet nélkül mindenkit megijeszt, hiszen senki nem szeretné elveszíteni a hajkoronáját.   

A nagy mennyiségű hajvesztés kopaszodással jár, amely súlyos lelki terhet jelenthet. Mikor beszélünk kóros hajhul-

lásról? Napi 70-100 hajszál elvesztése normálisnak mondható, ha azonban tartósan meghaladja a 100 szálat a kihul-

lott haj mennyisége, akkor érdemes a hajhullás okait keresni szakember segítségével. Fontos, hogy már a hajhullás 

kezdetén komolyan vegyük a problémát és szakember segítségével derítsük ki a háttérben meghúzódó okokat.  

A hajhullásnak számos oka lehet, amelyek közül vannak veszélytelenebbek és visszafordíthatók, de adódhatnak 

olyan okok is, amelyek bizony a szervezetben zajló súlyosabb változásokat jelzik. 

A probléma szerteágazó, és csak részben vizsgálható laboratóriumi módszerekkel – ezeket tartalmazza „Hajhullás” 

csomagunk, mely mindkét nem számára igénybe vehető. A csomag magában foglalja a máj- és pajzsmirigyműködés 

vizsgálatát, kutatja az inzulinrezisztencia esetleges jeleit, ásványianyag- és hiányállapotokat (vas, cink, d-vitamin), 

valamint a szervezetben zajló gyulladásos folyamatokat, gócokat.

„Hajhullás” vérvételi csomag ára: 14 900 FT + vérvételi/adminisztrációs díj.

Bejelentkezés és információ 

www.centrumlab.hu  MAMMUT II. 4. EM.

Centrum-laB

* A szűrővizsgálat igénybevétele előtt konzultáljon háziorvosával, 
beutaló orvosával, vagy központunk radiológusával!
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Ha most vágsz bele az edzésbe, minden-

képp kezdj állapotfelméréssel! Így nemcsak 

a változást tudod majd pontosan nyomon kö-

vetni, de edzőink képet kapnak aktuális erőn-

létedről és a megfelelő edzést tudják meg- 

tervezni számodra. 

A saját testsúllyal végzett funkcionális vagy 

felfüggesztéses eszközzel végrehajtott fel-

adatok a megfelelő nehézséget kiválasztva 

kezdők és profik számára is hasznosak.

Ha tartós és látványos eredményt szeretnél, 

türelmesnek kell lenned. A változáshoz időre 

van szükség, és a mozgás mellett a táplálko-

zásra is figyelned kell.

Személyi edzőink a helyes étrend összeállítá-

sában is segítségedre lesznek, és folyamatos 

motivációt biztosítanak, hogy idén ne add fel!

MAMMUT MAGAZIN    2016 ŐSZ40

eDDz 
tuDatosan 

És Kitartóan! 

„ne FeleD-
Kezz el 

eGY izom-
CsoPortról 

sem!

Ugye tudod, hogyha jövő nyáron szeretnél jól mutatni fürdőruhában is, nem 

halogathatod az edzést? Vágj bele most az életmódváltásba és ne az utolsó 

pillanatban várd a csodát! A Lite Wellness Club személyi edzői segítenek, 

hogy egészséges és formás testtel büszkélkedhess!

Az alábbi szabályokat betartva biztos, hogy te is eléred a célod!

1

EddZ 

HATéKONYAN 

éS éRd El 

A lEGjObb 

FORMÁdAT!
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A fotókon látható ruhákat és cipőt megvásárolha-

tod a Nike Mammut Store-ban, a Mammut II. föld-

szintjén. A gyakorlatokat gáll dorottya teremedző 

és aerobik oktató, valamint kávássy gergely sze-

mélyi edző mutatták be.

Az alapos bemelegítést követően minden 

edzésen fektess hangsúlyt törzsizmaid edzé-

sére!

Nemcsak a helyes testtartás, a hátproblémák 

megelőzése és megszüntetése, illetve a ge-

rinc egészségének megőrzése érdekében 

fontos, de nélkülözhetetlen alapja minden to-

vábbi gyakorlat helyes végrehajtásának!

Ha egészséges és arányos testet szeretnél, 

fontos minden izomcsoporttal foglalkoznod. 

Azokat az izmokat is edzened kell, amiket ke-

vésbé szeretsz dolgoztatni vagy amelyekkel 

elégedett vagy! Válassz komplex gyakorlato-

kat, amik minden porcikádat átmozgatják!”

A feszes karok, a kerek popsi vagy a formás 

lábak eléréséhez nélkülözhetetlen a súlyzós 

edzés.

Ha a szükségesnél gyengébb edzéseket vég-

zel, annak nem lesz eredménye. Ha túl nagy 

súllyal vagy ismétlésszámmal dolgozol, akkor 

viszont könnyen megsérülsz! Mielőtt nagy sú-

lyokat mozgatnál meg, tanuld meg tökéletes 

pontossággal elvégezni a gyakorlatot!

Nem csak fejlődésed lesz gyorsabb, ha változa-

tos gyakorlatokat végzel a megszokott felada-

tok ismétlése helyett, de a testmozgás is kevés-

bé válik unalmassá!

Edzőink minden alkalommal új feladatokat és 

eszközöket mutatnak majd neked!”

„ne FeleD-
Kezz el 

eGY izom-
CsoPortról 

sem!

„DolGozz 
a számoDra 

megFelelŐ 
sÚllYal És ismÉt-

lÉsszámmal, teDD 
Változatossá 

eDzÉseDet!

2

3
liTe WellneSS ClUB 
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+36 1 345 8544

info@litewellness.hu

www.litewellness.hu

A Lite Wellness Club szakmai csapata segít elérni céljaid!

Jelentkezz diplomás, nemzetközileg elismert személyi edzőinkhez!

A Lite Wellness Club teremedzői ingyenes testösszetétel vizsgálat-

tal várnak és segítenek a gépek használatával vagy a gyakorlatok 

helyes elvégzésével kapcsolatos kérdéseidben is!
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1. CUkormentes, nArAnCsízű 
C-Vitamin ráGótaBletta
Igazi csemege. Kétféle C-vitamin 
és a csipkebogyó erejét egyesíti.
Finom! Jó ízét, zamatát a hozzá-
adott valódi narancskivonatnak 
köszönheti. 
Dr. lenKei  
50 DB / 1470 FT

2. A kiváló Kal-maG italPor kalci-
umot, magnéziumot és C-vitamint 
tartalmaz a megfelelő arányban, 
amely a kalcium és a magnézium 
megfelelő arányú (2:1 vagy 3:1) 
keverékét jelenti.
Biológiai tény, hogy a legkedve-
zőbb élettani hatást az biztosítja, 
ha a kalciumot és a magnéziumot 
helyes arányban, egyidejűleg jut-
tatjuk a szervezetbe. Hideg 
vízben oldódó por. 
Dr. lenKei 
10 adag 1510 FT

3. multiVitamin GumimaCi 
cukormentes eper ízben, A-, B5-, 
D-, E-, C-vitamintartalommal. 
Hozzáadott cukor nélkül, kizárólag 
természetes édesítőszerekkel 
ízesítve. Napi 5 gumimaci már 
2000 NE D-vitaminbevitelt 
biztosít. 
Dr. lenKei 
2560 FT 
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4. Ízletes PalaCsinta
– több forrásból származó, magas, 
minőségi fehérjetartalommal!
1036gr. 28 adag  
BioteCH 
5990 FT

5. Az iso WHeY zero egy rendkí-
vül gyorsan és könnyen felszívódó, 
kiemelkedően magas tisztaságú 
tejsavófehérje-izolátum.
Megemelt, 88�-os fehérje-
tartalommal és alacsony 
szénhidráttartalommal. 
500 GR 
BioteCH 
4390 FT

6. Az l-Carnitine + CHrome 
egy L-Carnitine Base és krómfor-
rás, amely adagonként 1050 mg 
L-karnitint és 150 mcg krómot juttat 
a szervezetbe folyadék formájában.
BioteCH 
500 ml 3690 FT

7. meGa DózisÚ l-Karnitin 
3000 mG l-Karnitin-tartarát 
KaPszulánKÉnt! 
Az L-CARNITINE 3000 MG egy L-karnitin-
tartarátot tartalmazó formula, amelyre 
nagyon nagy szükség van a zsírszövetek 
elégetéséhez; az anyagcsere fokozásához. 
treC nutrition  
60 kapszula / 4490 Ft

8. A WHeY 100 laKtózmentes 
tejsaVóFeHÉrje-KonCentrátum az izom-
építéshez elengedhetetlen aminosavakban 
hihetetlenül gazdag, beleértve a BCAA-kat 
és L-glutamint is. Bámulatosan könnyen ol-
dódik, a benne található fehérje pedig az 
anabolikus folyamat beindítója, amely a 
száraz izomtömeg növelését segíti. 
treC nutrition 
1500 GR 9990 FT
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Egyik legismertebb 
biokémiai hatása 

a zsírégetés és im-
munrendszer erősí-

tés. Köretekhez, hús-
ételekhez egyaránt 

kiváló fűszer.

A gyömbér erős 
fertőtlenítő és 
gombaölő hatásá-
nak köszönhető-
en hozzájárul az 
immunrendszer 
erősítéséhez. Le-
vesekhez, mártá-
sokhoz, de akár 
sültekhez is 
a jánlott.

Leginkább a magyar konyha kedvence, kevesen tudják, hogy a 
piros színű paprika C-vitamin-tartalma többszöröse a zöld szí-
nűnek. A vitamintartalom megőrzése érdekében javasolt, hogy a 
fűszerpaprikát ne túl forró állapotban keverjük az ételekhez. 

BIo Őrölt 
KurKuma

40 GR 790 FT
1 kg 19 750 Ft

Bio szárÍtott 
GYömBÉr Por 
40 GR 890 FT
1 kg 22 250 Ft

Bio KaloCsai CsemeGe 
FűszerPAPrIkA Őrlemény 
120 GR. 1030 FT / 1 kg 8583 Ft

BiO
KonCePCió

A bio termékek előnye, hogy ellenőr-

zött szabályrendszernek köszönhetően 

garantáltan nem használnak tiltott 

növényvédő szereket, illetve korlá-

tozza bizonyos műtrágyák, tala jjavító 

szerek, valamint a mesterséges 

állatgyógyászati készítmények, 

illetve hozamfokozók használatát. 

                         

                    MAMMUT I. 1. EM.
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Földünk lakosságának 
egyik legfontosabb 

proteinforrása. E- és 
B-vitaminban gazdag, 

kalciumot, vasat, fehérjét, 
keményítőt, szerves sót 

és rostokat tartalmaz. 
Ezenkívül hypoallergén 

hatásának köszönhetően 
az emésztőrendszer 

legjobb barátja.

A vöröslencse rost-
ban, ásványi anyagok-

ban és vitaminokban 
egyaránt gazdag. 

Bio FeliCia Bio 
VöröslenCse 

CsŐtésztA
1490 FT/DB
250 GR-OS

1 kg 7960 Ft

A fahéj az egyik legerőtel-
jesebb természetes fertőt-

lenítőszer. Megfázásra,  
belső gyulladásokra is ki-
válóan alkalmas, gombás 

fertőzések megelőzésében 
igazi csodaszer.

Az inkák aranyaként is emlegetett ősi 
gabona fehérjetartalma meghaladja 
a rizsfélék fehérjetartalmát. Jelen-
tős B

2
 forrás, szaponintartalmának 

köszönhetően fertőtlenítő hatású. 
Alkalinképző, alacsony kalóriatartalmú 
és GLUTÉNMENTES!

Remek rost- és vita-
minforrás. A rostban 
gazdag alapanyagok 
segítik az emésztést, 
ezáltal a koleszterin-
szintet és vérnyomást 
is jelentős mértékben 
javíthatja.

BIo Őrölt FAhéj
40 GR 850 FT

1 kg 21 250 Ft

Bio szárÍtott 
GYömBÉr Por 
40 GR 890 FT
1 kg 22 250 Ft

BIo FŐzŐtAsAkos 
FeHÉr quinoa 
250 GR 1399 FT
1 kg 5596 Ft

Bio szárÍtott, szemes 
CsiCseriBorsó
500 GR 1090 FT / 1 kg 2180 Ft

Bio tHaiFölDi HosszÚ 
szemű Fehér 

jázmin rizs
500 GR 1290 FT

1 kg 2580 Ft
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BASEBALLSAPkA
3999 FT

eGÉszsÉGes reGGeli

Reggeli gabonaszelet, 
teljes kiörlésű gabonák-
ból, növényi rostokban és 
vitaminokban gazdag. 

A Marks & Spencer élelmiszerek 

E-mentes és tartósítószer- 

mentesek. Köszönhetően globális 

hátterének, áraik az organikus élel-

miszerek megszokott árainál 

jóval kedvezőbbek.

marKs & sPenCer  MAMMUT II. FSZ.

FasHion

fOOD 

CsontHÉjas CsemeGe
Kesudió, illetve vegyes 

csonthéjas mix mazsolával

eBéd egyszerűen, 
GYorsan 
Fűszeres, paradicsomos 
N’duja szósz, eredeti olasz 
spagettivel.

ÁRAK AZ üZLETBEN

mártoGatós 
VenDÉGVárós 

Fekete ola jbogyós 
gabonarúd, illetve 

4 sa jtos szósz. 

FranCia 
salátaöntet 
dijoni mustár-

ral, fűszerekkel, 
balzsamecettel, 

mézzel és  
olivaola jjal 
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olaszBolt

Valódi olasz 
alapanyagok, ízek. 

Aglio & olio olasz fűszerkeverék 
húsokhoz, mártásokhoz 
890 FT
Coelsanus kapribogyó 
tengeri sóban 
140 GR 2690 FT 
szarvasgomba salsa 
80 GR 1790 FT 

MAMMUT I. 1. EM.  
a Biosétány mellett

il treno

Ajváros, tarjás roston 
sült csirkemell 

Hasábburgonyával, vegyes salátával. Az a jvár 
a balkáni, illetve mediterrán területek kedvelt, 
sült paprika alapú kréme. Kiválóan passzol a 
fehér, könnyebb húsokkal. Egyes receptek 
szerint az a jvárt füstölt paprikával készítik, 
amely még ízletesebb, még intenzívebb ízha-
tást eredményez. 

1290 Ft 

MAMMUT I. 3. EM.
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suBWaY 
Roston sült csirke SUB 
avokádóval 

Állítsd össze ízlésed szerint: 
választhatod kenyérben, wrapban, 
vagy akár salátaként is! 
SUB 15 – 850 FT-tól. 

MAMMUT I. 3. EM.

norDsee 

Csőben sült fokföldi 
tőkehalfilé 

Grillezett fokföldi tőkehalfilé, tejszínes 
gombás raguval és gouda sa jttal sütve, 
petrezselymes burgonyával és kapros-       

citromos mártással a jánlva.
3190 Ft

MAMMUT II. 2. EM.

49 
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A „SOMMELIER” AJÁNL, JAVASOL. 

Megfelelő bort az adott étel mellé. Harmóniát teremt 

egy menüsorban, szakértője a szőlőfa jtáknak, szőlé-

szeti eljárásoknak, ismeri a borvidékeket, 

évjáratokat és a termelőket. 

S O M M E L I E R

kA
lA
uz
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A borok ismerete és megfelelő használata a nemzetközi kultúrákban 

fontos és akár évezredes múltra tekint vissza. A gasztro-kulturális 

igényen túl egészségügyi szempontokból is jelentősége van annak, 

hogy milyen ételhez milyen bort fogyasszunk. 

Borválasztásunkban segítséget nyújthat, ha az étel ízeit magunkban 

felidézzük vagy a jellegzetes fűszerek, meghatározó alapanyagok mi-

lyenségére építünk. ősszel szervezetünk is jobban vágyik a tartalma-

sabb ételek után, amelyek testesebb borokat kívánnak maguk mellé, 

asztalra kerülnek a vörös húsok, fűszeres vadak és vadszárnyasok, 

gyümölcsökből készült mártások, csokoládés sütemények.

Laposa Pince 

BaDaCsonYi 
szürKeBarát

A vulkanikus talajból adódó ásványos 

fűszeres ízvilágot jól egészítik ki a virá-

gos gyümölcsös illatok és a határozott 

közepesen erős savszerkezet. Jól pasz-

szol füstölt és sült halak mellé, érettebb 

sajtokhoz, magyaros hidegtálakhoz, 

grill és sült húsokhoz.

dR. KRIx GyÖRGy borszakértő ajánlása

BORÁRIUM MAMMUT I. 1. EM.
Szőke Mátyás 

mátraaljai irsai oliVÉr
Mezei virágok és szőlő illata, friss üde könnyű savak 

jellemzik, aperitifként, vendégek fogadására és 

fröccsnek is kiváló, illetve saláták, könnyebb 

grillétkek, szárnyasok, majonézes, 

tejfölös ételek mellé ajánlott.

BO
RO

K

FEH
ÉR

Spiegelberg István 

somlói Furmint
A legtestesebb magyar fehérborok közé 

tartozik, erős savszerkezettel, animális íz- és 

illatvilággal. Nehéz karakteres ételekkel jól 

harmonizál, mint a füstölt halak, steakek, 

pörköltök, savanyú káposztás ételek, érlelt 

kemény sajtok vagy sós sütemények.
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BO
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D
ESSZERT

feiszt Pince 

szeKszárDi sYraH 
rosÉ „suB rosa”

A Syrah fajtának köszönhetően a szokványos 

roséktól teljesen eltérően testes, karakteres. 

Élénken erőteljes savakkal bír, amelyet 

kikerekít a fűszeres, lágyan gyógynövényes és 

kellemesen fanyar egreses íz- és illatvilág, az  

5 hónapos fahordós érlelés mindezt erősíti.  

Ezt a bort szinte minden étel mellé kínálhatjuk.

feiszt Pince

szeKszárDi sYraH
Különleges fajta, különleges ízvilág. 

A termőtájnak köszönhetően az erőteljes 

savak bársonyosan besimulnak, fekete 

és piros gyümölcsök ízvilága ötvöződik 

fűszer paprikával. Fűszeres grillek, sültek, 

bográcsételek, szárnyas-, sertés-, borjú- és 

báránypörköltök, párolt zöld és gyümölcs-

köretes steak-ek, valamint gyümölcsös-

csokoládés desszertek kitűnő kísérője.

Gálné Dignisz éva

 szent márton 
rosÉ CuVÉe

Pinot Noir – Kékfrankos – Zweigelt rosék 

házasítása, széles ízspektrummal, gyümöl-

csös, könnyű savszerkezettel. Aperitifként, 

grillételek, könnyű sültek, tejfölös paprikás 

és rántott ételek, közepesen érlelt sajtok, 

olaszos tészták mellé ajánlható.

BO
RO

K

VÖ
RÖ

S

Szent Andrea 
Pincészet  

eGri rosÉ 
„szeretettel”

Piros gyümölcsök íz- és illatvilágát hordozó, 

ropogós-tüzes savakkal bíró, egyensúlyos kö-

zepesen testes rosé, paprikás ételek, szárnyas, 

bárány, malac és borjú sültek, gulyás és 

halászlevek kiváló párja.
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BO
RO

K

D
ESSZERT

mavrodaphne

GöröG 
mazsolaBor

Édes, vörös, 19% alkoholtartalmú desszertbor, 

mindenféle édes desszert, különösen meggyes, 

szilvás, diós, mandulás, fahéjas, csokoládés, 

kávés és narancsosak mellé kitűnő kísérő.

toKaji aszÚ

A legjobb desszertborok közé 

tartozik. Édességek, kávézás 

mellé kiváló kísérő, de érde-

mes kóstolni többek között 

hideg zsírjában sült libamájjal, 

Gundel palacsintával, csoko-

ládékkal, sőt, kékpenészes 

nemes sajttal is fogyasztani.

Tamás Pince

CsoPaKi Pinot noir
Illatban piros gyümölcsök, kellemes animalitás 

és fűszerek érződnek. Bársonyos, könnyű 

beszélgetőbor, ugyanakkor szárnyas sültek, 

félkemény, rúzsos sajtok, párolt zöldségek, aszalt 

gyümölcsök mellé ajánljuk. Üzletünkben már szeptember közepé-

től kaphatóak az év új borai, a nálunk 

vásárolt italokra rövid határidővel névre 

szóló címkézést is vállalunk. A borok 

mellett széles választékot kínálunk 

magyar és külföldi kézműves sörökből 

is, amelyek magas minőségük révén 

szintén kiválóak étel-ital párosítások 

kialakítására.

TURAI ÉVA, dOLáNyI ATTILA,  

KRIx BERTOLd  

BUdAI BORVáR KFT.  –  

BORáRIUM BORSZAKÜZLET  

MAMMUT I. 1. EM. 

borarium@enternet.hu

lelovits Tamás

VillánYi 
CaBernet FranC
Mélybíbor szín, ízében és illatában áfonya, 

szeder, feketeribizli, aszalt szilva, pirospaprika 

és kis eukaliptuszosság érződik, tartalmas, erő-

teljes savgerinc ellenére, bársonyos, nagy testű 

bor. Vadhús ételek, steakek, kávés, csokoládés, 

szilvás desszertek mellé kiváló.
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ANIMA Kiadó
4800 Ft

A kötet a szerző saját gyűjtése a 
Közép-duna menti települések hal-
ételeiből. Nem pusztán receptgyűj-
temény, összefoglalója a térség 
halfőzési kultúrájának.

szaBó zoltán 

A halfőzés 
fortélyai 
a Közép-Duna 
mentén

AlexANdrA 
Kiadó
224 oldal
3500 Ft

Akár lisztérzékenyek vagyunk, akárcsak 
pusztán jobban érezzük magunkat, ha 
gluténmentesen étkezünk, pontosan tud-
juk, hogy a megfelelő élelmiszerek kivá-
lasztása milyen fontos a jó közérzethez.
Ez a felbecsülhetetlen értékű könyv min-
den információt tartalmaz, amelyre az ízle-
tes és változatos gluténmentes étrend ösz-
szeállításához szükségünk van. Ismerteti 
a gabonákat és liszteket, a dióféléket és 
olajos magvakat, gyümölcsöket és zöld-
ségeket, a húsokat, halakat és a tejtermé-
keket is. Felsorolja a tudományos ténye-
ket és a kulcstápanyagokat, valamint 100 
ízletes receptet is tartalmaz – a finom sa-
látáktól és egyszerű vacsoráktól a csábító 
süteményekig és egészséges csemegé-
kig. Ez a könyv könnyűvé és élvezetessé 
varázsolja a gluténmentes táplálkozást. 

Édes-keserű, hazája iránti vágyako-
zással és szeretettel teli életrajzi nap-
lói után Nádasdy grófnő újabb utazá-
sa a múltba. A boldog gyermekkor 
ízei, ételei, étkezési szokásai, régi 
hagyományok összefonódnak az „új 
haza” franciás ízeinek élményeivel.

a 100 leGjoBB 
GlutÉnmentes Étel  

Nélkülözhetetlen 
kalauz a luténmentes 
étkezéshez 
100 ízletes recepttel

Gróf 
Nádasdy 

Borbála    

Ízes Élet

ANIMA
Méry-ratio 

Kiadó
3900 Ft
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AlexANdrA 
Kiadó

256 oldal 
4500 Ft

lIBrI
Kossuth Kiadó
3490 Ft 

Bizonyára mindenki szívesen emlékszik vissza nagymamája mennyei sü-
teményeire és a családi ünnepeket körbelengő édes varázslatra. A nagy-
mamák pontosan tudják, hogy a szívhez a gyomron keresztül vezet az 
út, és hogy az ínycsiklandó süteményekkel nemcsak a gyerekek arcára 
lehet mosolyt csalni, hanem a felnőttek szívét is rabul lehet ejteni. Ebben a 
nosztalgikus könyvben több mint 120 klasszikus és jól bevált recept talál-
ható, köztük olyan örök kedvencekkel, mint például a morzsás sütemény, 
a sajttorta, a frankfurti koszorú, a Sacher-torta, a fonott kalács vagy a zab-
keksz. Fedezzük fel újra a régi recepteket, és segítségükkel csaljunk mi is 
letörölhetetlen mosolyt szeretteink arcára!

naGYmama leGjoBB 
sütemÉnYei  

Bernáth József 

szörnYen jó szaKáCsKönYV

Klasszikus és jól 
bevált receptek

Ebben a könyvben Bernáth József arra 
vállalkozott, hogy amolyan nemszeretem 
alapanyagokból süssön-főzzön. 
Teszi mindezt lelkes kukták segítségével. 
Miközben bebizonyítja, hogy a brokkoli 
vagy a zeller nem is olyan ősellenség a 
konyhában, azt is megmutatja, hogyan 
tudják a gyerekek elkészíteni ezeket a 
fogásokat otthon – akár egyedül is. 

lIBrI Book 
Kiadó
4990 Ft

Dr. Andrási Nóra 

minDenmentes

Napjainkban egyre több információ áll 
rendelkezésünkre arról, hogy a minden-
napi étkezésünk és életmódunk mek-
kora hatással van az egészségünkre, 
ráadásul egyre többeket érint a külön-
böző alapanyagoktól, élelmiszer-össze-
tevőktől mentes étrend. A teljes értékű 
táplálkozás érdekében azonban nem 
mindegy, hogy az ételek egyes össze-
tevőit hogyan, mivel...
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utazásajánló

A gasztronómiai túrák alkalmával egy adott tájék 

kultúrája sokkal jobban megismerhető, mint egy 

klasszikus városnézés során. Egy tál tradicionális étel 

jóval többet mesél egy adott népcsoportról, mintsem 

gondolnánk. Közvetlenebb, személyesebb és 

mélyebb lehetősége ez egy utazásnak.

VILÁGSZERTE
GasztrotÚráK

FotóK  BRAND fOTÓk, SHuTTERSTOck  
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www.1atravel.hu
MaMMut i. 1. EM.

1a traVel Antalya, 
az ízek világa 

Ha valaki Törökországot emlegeti, az első dolog, ami 
eszébe jut, a török konyha, tenger, napsütés és az ott 
lakó emberek vendégszeretete.
Ha ellátogatnak hozzánk a Mammut I. bevásárlóköz-
pont első emeletére, vagy felkeresik weboldalunkat. 
Az 1001 éjszaka meséit idéző elérhető árú szálloda 
kínálatára bukkanhatnak, élvezhetik a pazar török spe-
cialitásokat, mint például a népszerű köftát, kebabot, 
szármát, különféle ízletes salátákat, vagy a népszerű 
édességeket, mint a künefe, baklava, kadayif.
Hagyja rabul ejteni érzékeit, hisz a nyaralás csak erről 
szól.

34 600 Ft / Főtől / 2 éj, 
FélpANzIós ellátássAl

VIstA UtAzásI IrodA
+36 1 315 11 05
mammut@vista.hu
www.vista.hu
MaMMut i. 1. EM.

Vista Toszkána – az ízek és 
a lankák vidéke

Olaszország legfestőibb tájait Toszkánában 
találjuk – hangulatos falvak, szőlőföldekkel 
szegélyezett lankák, művészetileg felbecsül-
hetetlen városok és a tengerpartok sokszínű-
sége jellemzi. A Hotel I Ciliegi tökéletes kiin-
dulópont a környék felfedezéséhez, hiszen 
Firenze és Arezzo városai autópályán gyor-
san elérhetőek, míg Siena és San Gimignano 
is alig egy óra alatt megközelíthető. A kuli-
náris élvezetek kedvelőinek is megfelelő vá-
lasztás, a szálloda a híres Chianti bortermelő 
régió határán helyezkedik el.

utazásajánló
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www.mammutneckermann.hu
MaMMut ii. 2. EM.

Nyaralását valamelyik csodaszép görög szi-
geten vagy félszigeten képzeli el? Ismerje meg 
„Rodoszt, a Nap szigetét”, a görög mitológia 
egyik legismertebb helyszínét, Krétát, az olaj-
faligetekkel és ciprusokkal színezett Korfut, a 
művészek és utazók által már az ókortól is lá-
togatott Zakynthos szigetét. Bármelyiket is vá-
lasztja, nyaralása alatt úgy érezheti magát, mint 
egy görög isten vagy istennő. Ráadásul egy 
görög nyaralás egyben utazás az ízek világába 
is. Az olívaolaj, a görög sajtok, a friss zöldsé-
gek, speciális fűszerek összehasonlíthatatlan 
harmóniája egy életre szóló szerelmet jelent 
annak, aki megkóstolja.

neCKermann

Görögország, ahol mindig 
talál újabb felfedeznivalót!

www.kartagotours.hu
MaMMut i. FsZt.

Szeretnéd, hogy Kleopátra módra kényeztessenek, és csoki- 
barnára süttesd magad a pálmafás medenceparton, miközben 
az all-inclusive koktélokat kortyolod? Vásárold meg fillérekért a 
legszuperebb cuccokat a hurghadai bazárban: itt még a Mcdo-
nald’sban is alkudhatsz! Quadozz a homokdűnéken, tevegelj a 
naplementében, csodáld meg a Vörös-tenger ezerszínű halait, 
és persze mindezt a fáraók földjén. Tekintsd meg pazar árainkat 
a Kartago Tours irodáiban!

KartaGo 
tours

100� kalandra vágysz? 
Akkor irány Egyiptom!
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Újrahasznosított, sa ját kezűleg elkészíthető ötletekkel egyre  

gyakrabban találkozunk. Ahhoz, hogy az így elkészített tárgyak valóban 

mutatós darabjai legyenek háztartásunknak, fontos, hogy az átalakításra 

kerülő felületeket megfelelő módon, megfelelő 

eszközökkel újítsuk fel. 

R E c
y c l
i N G

FotóK  STEfAN GONzAlEvSki  

dIY
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Régi, műanyag játékokból és elfekvő befőttesüvegekből 

készíthetünk dekoratív, egyedi tároló edényeket. Nem 

szükséges hozzá más, csak néhány műanyag állatfi-

gura – mi egy társasjáték lovacskáit használtuk fel –,  

befőttesüvegek, akrilfesték (spray vagy tubusos), tubu-

sos festék esetében ecset, valamint pillanatragasztó. 

A játékokat alkohollal tisztítsuk meg, a tisztított felületre 

a festék sokkal jobban megtapad. 

Szórófestékkel fújjuk le több rétegben a figurákat.  

®

A festések között hagyjuk teljesen megszáradni a felü-

letet! Ha tubusos festéket használunk, finom ecsetet vá-

lasszunk, így a festék nem lesz csíkos felületű száradás 

után sem. A megszáradt állatfigurákat pillanatragasz-

tóval vagy kétfázisú műanyag ragasztóval erősítsük a 

befőttesüvegek tetejére. 

Ha van néhány felesleges tetőnk, készíthetünk szervíro-

zó kis tálakat, hamutálakat is. Ez esetben ne a tető külső 

felületére, hanem belsejébe ragasszuk a műanyag kisál-

latokat. Kerti partikhoz, házibulikhoz nagyon praktikus, 

egyszerű és látványos megoldás.

AKrIl, tUBUsos FestéKeK 
1350 Ft-tól
ecseteK 150 Ft-tól 
KétFázIsú rAgAsztóK 
pIllANAtrAgAsztóK 
1500 Ft-tól 
szóró FestéKeK 
1500 Ft-tól ÜVegeK 
450 Ft-tól 
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FotóK  STEfAN GONzAlEvSki,  BRAND fOTÓk

olYmPus Pen-F 17mm 
1:1.8 Kit 

szépség kívül 

A legfinomabb anyagok és 
időtlen design – egy igazi 
modern műalkotás. 
A legkülönlegesebb fényké-
pezőgépünk. Egy történet, 
amit el kell mondanunk. 
Szörnyeteg belül 
Az új OLyMPUS PEN-F 
több, mint egyszerűen csak 
gyönyörű. 80 év tapasztalat 
eredménye a fényképezőgé-
pek és technikai innovációk 
kifejlesztésében. Készen áll a 
szörnyeteg felébresztésére? 

meDia marKt 
ÁR AZ üZLETBEN

samsunG Gear Fit 2 

A beépített GPS valós idő-
ben, pontosan követi a futás 
útvonalát, a távolságot és a 
sebességet. Nagy pontos-
ságú pulzusmérő. Az auto-
matikus aktivitáskövetéssel 
azonnal a megfelelő statiszti-
kák láthatók. 1.5”-os kijelző, 
cserélhető számlapokkal.  

meDia marKt 
ÁR AZ üZLETBEN

samsunG Gear Fit2 Fitness traCKer KarPánt

Hozd ki minden gyakorlatodból a legtöbbet a Samsung Gear Fit2 fitness tracker 
karpánt nagy pontosságú pulzusmérőjével. Ellenőrizd, mikor vagy a megfelelő 
intenzitási zónában és mikor kell növelned a sebességet. Az automatikus aktivi-
táskövetéssel azonnal a megfelelő statisztikákat láthatod. 

samsunG exPerienCe store ÁR AZ üZLETBEN

iN
O

u
T

DOOR
lenoVo sP P70 

MediaTek MT6752 (Octa-Core 1.7GHz) 
Processzor • Android 4.4 (KitKat) • 5” Hd 
(1280x720) IPS érintőkijelző • 2GB memó-
ria • 16GB flash drive • ARM MaliT760-
MP2 700MHz • microSd (bővíthető max. 
32GB) • Wifi • Bluetooth 4.0 • 4G LTE • 
előlapi kamera 5MP, hátlapi kamera 13MP 
autofókusz + LEd vaku • GPS • dual-Sim 
• kék • 24 hónap garancia 

noteBooK.Hu
59 900 FT (AKCIÓS ÁR)
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lenoVo iDeataB taB2 

Mindössze 269 gr-os súlyának és 9,3 mm-es vastagságának köszönhe-
tően a Lenovo TAB2 A7-10 táblagép tökéletes választás utazás közbeni 
olvasáshoz, zenehallgatáshoz, videózáshoz vagy internetezéshez. Any-
nyira könnyű, hogy valószínűleg észre sem fogja venni, hogy a táskában 
van. A négymagos processzorának köszönhetően hatékonyabban vé-
gezhet el több feladatot egyidejűleg, ráadásul ez a megoldás zavartalan 
Android-élményt nyújt és szaggatásmentes grafikus teljesítményt kínál. 

noteBooK.Hu
25 900 FT

samsunG Gear 360

A kamera 180 fokban képes 
rögzíteni mind az első, mind 
a hátsó objektívén keresztül, 

vízszintesen és függő- 
legesen egyaránt, amellyel 

tökéletes 360 fokos látóteret 
biztosít. A por- és cseppálló 
GEAR 360 minden élményt 

3840 x 1920 képpontos, 
nagy felbontású videón 

vagy 25,9 MP-es fényképen 
örökít meg. 

meDia marKt 
ÁR AZ 

üZLETBEN

riCoH tetHa

A Ricoh Tethával egy új világban találod magad, amely forra-
dalmasítja a hagyományos fényképeket és videókat. Egyetlen 

kattintással megörökítheted környezeted 360°-ban. 

extreme DiGital ÁR AZ üZLETBEN

xBox one slim 2 tB

Az új xBox One elődjénél 40%-kal kisebb. A 4K videós, 
multimédiás és Blu-Ray képességeknek hála pedig a felső 
kategóriás tévékészülékek képességeit is kihasználhat-
juk. A konzol egy vadonatúj kontrollerrel is érkezik, ami 
nagyobb hatótávolsággal bír elődeinél, egy új, különleges 
textúrájú markolatot kapott és rádiókapcsolat mellett 
Bluetooth-kapcsolat létrehozására is képes.

576 KBYte 129 990 Ft

ConCorDe CitYBoarD x5 

Szeretnél szörfözni az utcán? Ezzel a 
vadiúj kétkerekű járművel most megtehe-
ted. A CityBoard intelligens kiegyensúlyo-
zó rendszerrel van ellátva, ráadásul akár 
15km/h sebességgel haladhatsz mintegy 
20 km-es távolságig. Akár 15 fokos emel-
kedővel is megbirkózik, így használhatod 
túrázáshoz is. 

extreme DiGital 
ÁR AZ üZLETBEN

lenoVo iDeaPaD 100-15iBD 

Minden, amire szüksége van. Semmi, 
amire nincs. Ha egy kiváló árfekvésű note-
bookot keres, ami nem áldozza fel a telje-
sítményt, akkor az Ideapad 100 az ideális 
notebook az ön számára.
Soha többé nem kell magával hurcolnia 
egy nehéz, ormótlan notebookot.  
A mindössze 2,3 kg-os súlyával és 
csupán 22,6 mm-es vastagságával 
az Ideapad 100 tökéletes választás a 
sokat utazók számára. A 802.11 b/g/n/ 
Wi-Fi csatlakozással és az opcionális 
Bluetooth® 4.0 segítségével bárhol 
is jár, csatlakozni tud az internethez. 

noteBooK.Hu 
134 900 FT
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Az őszi, tél eleji outdoor 

öltözetek esetében nagyon 

fontos, hogy a ruházat 

legyen praktikus, 

kényelmes, ugyanakkor 

vízhatlan! 

wATER
resist 

FotóK  HERviS

1. kék steppelt női Fundango 
kabát 19 990 Ft | 2. kék, 
o’neill bőr sportcipő 23 990 Ft 
3. kapucnis női parka o’neill  
84 990 Ft | 4. női sportcipő  
Columbia 39 990 Ft | 5. Vilá-
goskék steppelt női dzseki 
Columbia 39 990 Ft | 6. Polár 
férfi átmeneti kabát Columbia  
39 990 Ft | 7. Technikai sport-
cipő Columbia 29 990 Ft

HerViS 
MAMMUT II. 1. EM.

3.

2.

1.

5.

4.

6.

7.
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A jó hír, hogy az ifj. Tóth János, Szőke Tamás kettős nyert három 

gyorsasági szakaszt (a tízből), versenyben volt a győzelemért, 

hatalmas és látványos csatát vívott a ba jnoki címvédő 

Herczig Norberttel, és a hetedik szakaszig vezetett az 

abszolútban a Fehérvár-ralin. 

    TÓTH
jó és rossz hírek 

A 
rossz hír, hogy a nyolcadik szakaszt végig defekttel 

teljesítette, a kilencediken pedig megcsúszott egy 

murvás felhordáson, egyenesen neki egy kőtalapzat-

nak, ami kiütötte a Peugeot 208 T16 R5 jobb hátsó 

futóművét, így a hétszeres abszolút bajnok kiesett a 

versenyből. A második helyről. 

de ne szaladjunk ennyire előre!

A Peugeot Total Hungária Rally Team kettőse parádésan kezdte 

a hosszúnak ígérkező napot, már az első kör után vezetett a ver-

senyben, s még biztatóbb volt, hogy „Janika” azt mondta: az autó 

nagyon kezes, jól érzi magát vele a pályákon. Ekkor még két kör volt 

hátra, és a Peugeot-pilóta magabiztosan autózott. Olyannyira, hogy 

a második körről is elsőként tért vissza a szervizparkba. 

„Helyenként sokat kockáztatunk, de ezúttal nem bánom, mert jó a 

ritmusunk, jó vezetni a 208-ast, és jó érzés az is, hogy kicsit fesze-

getjük a határokat” – mondta ifjabb Tóth, amihez Szőke csak annyit 

tett hozzá, hogy szívesebben versenyezne most dániában, vagy 

egyenesen az Északi-sarkon, mert a forró versenyautóban majd’ 

megsült a lába. 

Következett az utolsó kör – immár az eddigi három helyett négy 

gyorsaságival. A mindent eldöntő szakaszokkal. 

A hetediket kiválóan vette a páros, a nyolcadik előtt azonban kelle-

metlen meglepetés érte. 

„Már a rajtzónában álltunk, amikor szólt Botka dávid, hogy a jobb 

első kerekünk leeresztett. Pedig nem sokkal korábban ellenőriztük, 

még csökkentettem is a guminyomást. Akkor minden rendben volt, 

a rajt előtti pillanatokban azonban lapos volt a kerekünk. Csak arra 

maradt idő, hogy fújjak bele egy kis levegőt, és már indultunk is.  

Körülbelül a szakasz feléig kitartott az abroncs, onnantól azonban 

felnin mentünk” – mondta Szőke, s a történtek fényében szinte cso-

da, hogy alig több mint 24 másodpercet veszített a páros a defekt-

tel, amivel a második helyre csúszott vissza. 

Lehetett volna rosszabb is…

Sajnos lett is – rögtön a következő szakaszon. 

„Valamivel gyorsabban érkeztünk abba az ominózus kanyarba, mint 

az előző körben, későn láttam meg a murvás felhordást, amelyen 

megcsúszott az autó… – idézte fel a történteket ifjabb Tóth. – Neki-

csúsztunk egy betontalapzatnak, ami kiütötte a jobb hátsó futóművet. 

Nagyon sajnálom, mert a Peugeot beállításai tényleg elképesztően 

jól sikerültek, remekül lehetett irányítani az autót, a csúszós aszfaltfe-

lületen is nyugodt maradt a hátulja. Gumit is jól választottunk, szóval 

minden adott volt a sikerhez. Sajnálom, hogy végül nem jött össze…”

Jó hír, hogy mostantól további aszfaltos futamok jönnek, amelyeken 

ifjabb Tóth és Szőke – akiknek a jelek szerint nagyon fekszik ez a 

talajtípus – remélhetőleg újra a győzelemért harcolhat…

ifj.
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WC

L065, 066

L013, 014, 015

K020, 021

l MaMMut I. l MaMMut II.
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EGÉSZSÉG / HEALtH
l  Mammut Gyógyszertár KP101G
l  Salvia Natura Bolt L101A

ÉLELMISZEr, dELIKát / 
Food, dELI
l  Spar L101

ÉttErEM, KávÉZó / 
rEStAUrANt, cAFE
l  Oliva Snack Bár KP111
l  Spar To Go KP101

LAKáSKULtÚrA / 
INtErIor dESIGN
l  BergHOFF 
     Konyhafelszerelés KP136
l  Kubinyi Galéria KP105
l  Taylor Trend KP112

MŰSZAKI cIKK / 
tEcH ArtIcLE
l  Iphonedoktor / 
      GSM Aréna KP106
l  Media Markt KP120

órA, ÉKSZEr, KIEGÉSZÍtőK / 
WAtcH, jEWELrY, 
AccESSorIES
l  Óradoktor KP114

SZÉPSÉGáPoLáS / bEAUtY
l  Physiomins Francia
     Fogyasztóközpont  KP113
l  Szolárium Stúdió KP131

SZoLGáLtAtáS / SErvIcES
l  AKH Abroncskereskedő-
     ház / Gumiszerviz SL109
l  Csillag Erotika KP109
l  Exclusive Change KP107
l  Lottózó L101B
l  My Pet KP132
l  Naturwash Autómosó  SL108 
l  Park-Sec Kft. SL104C
l  Party City / 
     Party Point Extra KP104
l  Polgár Tisztító KP137
l  Thai Masszázs Szalon KP135

SZoLGáLtAtáS / SErvIcES
−2. SZINt / −2Nd FLoor
l  Clean Steam autómosó

cIPő, bőrárU / 
SHoES ANd LEAtHEr GoodS
l Alberto Zago L063
l ECCO  K026
l Fanny Shop  L005
l Office Shoes  K031
l Scarpa  K030
l Tredici Cipőbolt  L040
l Vans  K027

dIvAt / FASHIoN
l Aranypók Divatáru  L065, 066
l Astor Fashion  L033
l Carla Divat  L011
l Fashion Bar  L057
l Gant  L041, 043, 044
l HelloMami 
 Kismamaruha Outlet  L027
l Kaláka by Bodor Ágnes  L052
l Lilifo  L004
l Marks & Spencer  K033
l Maxi Moda  L058
l Ombre Men’s Fashion  L061
l Promod  K023
l Sántha Ruha  L054
l Springfield  K037
l T&T Divat  L012

l Tatuum  K040
l United Colors of Benetton  K039
l Women’Secret  K032

EGÉSZSÉG / HEALtH
l Aranykagyló Egészségbázis  L030
l BioTechUSA  L042
l Dr. Lenkei Vitamin  L029
l Medosan  L025
l Norbi Update  L064
l Scitec Nutrition  L010
l Trec Nutrition  L055

ÉLELMISZEr, dELIKát / 
Food, dELI
l Belga Praliné  L009
l Vom Fass  L056

ÉttErEM, KávÉZó / 
rEStAUrANt, cAFE
l Big Ben Teaház  L020
l Promenád Bisztró  K036

Fotó, oPtIKA / 
PHoto, oPtIcS
l Puskás Fotó  L037, 038, 047
l Optic World  K028

KÖNYv, ÍróSZEr, AjáNdÉK / 
booKS, StAtIoNErY, GIFt
l Anima 
 Könyvesbolt  L013, 014, 015

MŰSZAKI cIKK / 
tEcH ArtIcLE
l Almagyár  L016
l Gamma GSM  L031

órA, ÉKSZEr, KIEGÉSZÍtőK / 
WAtcH, jEWELrY, 
AccESSorIES
l Divatórák Üzlete  K042
l Harmónia Sziget  L018
l Pandora  K041
l Royal Ékszer Zálog  L039
l SIX  K024
l Synor Gold 
 Óra- és Ékszerüzlet  L036

SZAbAdIdő, SPort / 
LEISUrE, SPort
l Nike  K038
l Drukkerbolt.hu L067

SZÉPSÉGáPoLáS / bEAUtY
l Clinique  K043
l Estée Lauder  K044
l Lavender Nails Kéz- és Láb-
 ápolás, Bioregulációs Szalon  L026
l L’Occitane En Provence  K025
l Marionnaud Parfüméria  K020, 021
l Olivia Natural  L059
l Rossmann L001, K029
l Pupa  K047

SZoLGáLtAtáS / SErvIcES
l Agykontroll L022
l Crystal Vegytisztító Szalon  L006
l Erste Bank  K035
l Exclusive Change  L046
l Go Print  L023
l Halak-Hüllők  L068
l Hírlap Magazin  L049
l Kartago Tours  L008
l Mister Minit  L048
l Pólómintázó Gyorsmintázó L062
l Secfone  L060
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földszint / ground floor

WC

üzemeltetési 
igazgatóság

P011, 012

P018, 019

l MaMMut I. l MaMMut II.
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cIPő, bőrárU / 
SHoES ANd LEAtHEr GoodS
l Blázek R132
l Branch Kids R107
l Deichmann Cipő K139
l Delirium Bag and Shoes R127
l Dr. Shoes R102A
l Humanic K121
l Joker Leather R110
l Reálszisztéma Menedzser 
  Shop / Swarovski K140
l Salamander K141

dIvAt / FASHIoN
l Bershka K122
l Emporium R109
l Estillo Férfi-Női Divat R134
l Gaudí R147
l Heavy Tools K129A
l Lorin Női Exclusive Divatáru R139
l LuxusGardrob R124
l Kristóf Szalon K127
l Madame Elegant R106, R113
l Martha May R116, 117
l Premium Labels R118
l Rajnai Férfidivat R112
l  Tezenis K126
l Valentyina R119
l White Collar Fashion R128

EGÉSZSÉG / HEALtH
l Drhazi R125
l Medostore
 Szépség és Egészség R121
l Oxivit R150

ÉLELMISZEr, dELIKát / 
Food, dELI
l Biokertész SP106
l Bio Sétány SP101
l Borárium R115
l Chocoland R120
l Culinaria Italia SP103
l Darlington Tea K144
l Szamos Marcipán K131

ÉttErEM, KávÉZó / 
rEStAUrANt, cAFE
l Costa Coffee K143, 144, 145
l Gusto Espresso R146
l Tchibo K138

Fotó, oPtIKA / 
PHoto, oPtIcS
l Olivér Express Optika K142
l Optiris R111

GYErMEKvILáG / 
cHILdrEN’S WorLd
l Branch Kids R107
l Játékvár Játékbolt R135
l Players Room Kids K128

LAKáSKULtÚrA / 
INtErIor dESIGN
l Art Szalon Herend Porcelán R136
l Darvas Képkeret R141
l Decorator Home R126
l Extrametál K142AB

MŰSZAKI cIKK / 
tEcH ArtIcLE
l Gusto Espresso R146
l iDea R102
l iSTYLE K129B
l Patronsarok R105
l Planet GSM K131A
l SmartClinic R137, 138

órA, ÉKSZEr, KIEGÉSZÍtőK / 
WAtcH, jEWELrY, 
AccESSorIES
l Gárdos Prémium Ajándék R133
l Schmuck Ékszer K125
l Silver Islands K124

SZAbAdIdő, SPort / 
LEISUrE, SPort
l Arena R108
l Hervis Sport K135
l Playersroom K136

SZÉPSÉGáPoLáS / bEAUtY
l Douglas Parfüméria K137
l Drogerie Markt (DM) K123
l Seacret Holttengeri 
     Kozmetikumok K130

SZoLGáLtAtáS / SErvIcES
l 1A Travel R140
l MKB R101, 131
l Mogul Ingatlan Iroda R114
l RContact R130
l Royal Thai Massage R142, R144B
l Vista Utazási Iroda R103A

cIPő, bőrárU / 
SHoES ANd LEAtHEr GoodS
l Bagatt  P018
l Bagus  P010
l Scholl  P005
l Vagabond  R011

dIvAt / FASHIoN
l 7Camicie  P003
l Calzedonia  P011, 012
l Camaieu  R018, 019
l Camel Active  R015
l Charm Exkluzív R016
l Dockyard Islands  R014
l Intimissimi  R004
l J. Press  R003
l Levi’s Store  R012
l Mango  P014
l Mayo Chix  P001
l MY77  P006A
l O Bag Store  R010
l Orsay  R006, 007

l Rouge  P008
l Pasion P019
l Süel  P020
l Triumph  P001B

EGÉSZSÉG / HEALtH
l Vivamed Egészségtár  P006B

ÉLELMISZEr, dELIKát / 
Food, dELI
l CIAO  P000

Fotó, oPtIKA / 
PHoto, oPtIcS
l Ofotért Optika  R017

KÖNYv, ÍróSZEr, AjáNdÉK / 
booKS, StAtIoNErY, GIFt
l Papírsziget  P013

LAKáSKULtÚrA / 
INtErIor dESIGN
l Butlers  R002

MŰSZAKI cIKK / 
tEcH ArtIcLE
l Notebook.hu /
 Lenovo Márkabolt  P009
l Planet GSM  P017
l SuperPhone Accessories  R023

órA, ÉKSZEr, KIEGÉSZÍtőK / 
WAtcH, jEWELrY, 
AccESSorIES
l Apacs Ezüst Ékszer P007
l Bijou Brigitte  R005
l Claire’s  R013
l Kiwi Ékszer  P007B
l Nizzy Bijou  R009
l Óraguru  R020
l Schmuck Ékszer  R021

SZAbAdIdő, SPort /
LEISUrE, SPort
l Konzolvilág  P003B

SZÉPSÉGáPoLáS / bEAUtY
l The Body Shop  P002B
l Yves Rocher  R001

SZoLGáLtAtáS/ SErvIcES
l Budapest Bank  R008
l Good Change Pénzváltó  R022
l La Magra Tattoo  R0F4
l Multi Flóra Virágbolt  P021
l Nemzeti Dohánybolt  R000
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HÍD

WC

0. szint / mezzanine floor

WC

l MaMMut I. l MaMMut II.
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 cIPő, bőrárU / 
SHoES ANd LEAtHEr GoodS
l Branch Shoes  R201G
l CCC Cipőüzlet  K224, 225, 226
l Piella (GUESS)  R205
l Supykids  R212
l Via Piella  R207

dIvAt / FASHIoN
l Calzedonia  K238B
l H&M  K237
l NOX Woman  R208
l Rinascimento  K239

EGÉSZSÉG/ HEALtH
l La Pergola  K221B

ÉLELMISZEr, dELIKát / 
Food, dELI
l Anthon Berg  K222

ÉttErEM, KávÉZó / 
rEStAUrANt, cAFE
l Burger King  K228
l Café Frei  R245A
l Cortesi Látványpékség  K220
l Guru  K240A
l KFC  K227
l Leroy Cafe  K235
l Nordsee  K240B
l PadThai  K231
l Starbucks  K280

Fotó, oPtIKA / 
PHoto, oPtIcS
l Sunglasses And More  K219
l Vision Express  K230

GYErMEKvILáG / 
cHILdrEN’S WorLd
l Supykids  R212

KÖNYv, ÍróSZEr, AjáNdÉK / 
booKS, StAtIoNErY, GIFt
l Alexandra Könyváruház  R201
l Libri Könyvesbolt  K245

LAKáSKULtÚrA / 
INtErIor dESIGN
l Design Code Vintage Ajándék 
 és Lakberendezés R213

MŰSZAKI cIKK / 
tEcH ArtIcLE
l Extreme Digital / Samsung  R202
l Next GSM R217
l Superphone  K222B

órA, ÉKSZEr, KIEGÉSZÍtőK /
WAtcH, jEWELrY, 
AccESSorIES
l Aranygömb Ékszer  R214
l BL Óraszalon  R216, 219
l Juta Óra-Ékszer  K238A
l My GEM Jewelery  R218
l It’s Time Shop K223A

SZÉPSÉGáPoLáS / bEAUtY
l Nail Point  R220

SZoLGáLtAtáS / SErvIcES
l Couture Express  R2F4
l Exclusive Change  K248A
l Gravír Expressz  R215
l K&H Bank  R210, 211
l La Pergola  K221B
l Mammut Bowling Club  K236
l Neckermann  K229
l Raiffeisen Bank  R200
l Telekom  R201DE
l Telenor  R203
l Unicredit Bank  K233A
l UPC  K225
l Vodafone  R201BC

dIvAt / FASHIoN
l Magistral  K340M
l Mamas & Papas  K331A
l Retro Jeans  K331
l Szőrme-Irha-Bőrszalon  K336A
l Ulla Popken  K344

ÉLELMISZEr, dELIKát / 
Food, dELI
l Édes Fini  R347B
l Jono Yogo  R304

ÉttErEM, KávÉZó / 
rEStAUrANt, dELI
l aSushiBár  R320K
l á Table! K371
l Belfrit Belga Étterem  R306
l Caffé Perté  R304A
l Fu Lin Kínai Étterem  R309
l Il Treno  R308
l Jono Yogo  R304
l Jóasszony Gyorsétterem  R302
l Okay Italia  R323
l Subway  R303
l Taverna Zorbas  R324

GYErMEKvILáG / 
cHILdrEN’S WorLd
l Benefit  K323
l H&M  K333
l Imaginarium K338
l Játéksziget  K327
l Játékvár Játékbolt  K332
l Kölyökpark  K328
l Mamas & Papas  K331A
l Neno Shoes  K336B
l Okaidi  K324A

KÖNYv, ÍróSZEr, AjáNdÉK / 
booKS, StAtIoNErY, GIFt
l Hobbyművész  P424
l Pirex Papír  K322

LAKáSKULtÚrA/ 
INtErIor dESIGN
l Hobbyművész  P424
l Szőnyegguru  K340F

MŰSZAKI cIKK / 
tEcH ArtIcLE
l 576 kbyte  K329

SZÉPSÉGáPoLáS / bEAUtY
l La Madonna  R320D
l Nail Point  K370

SZoLGáLtAtáS / SErvIcES
l BRIC Group  K351
l Mozi  P401
l Mozi  K350
l Citibank  K343
l Grafológus Pult  K372
l Hurrá Nyaralunk.hu 
     Utazási Iroda  R320B
l Posta  K342
l RContact  R312B
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EGÉSZSÉG, SZoLGáLtAtáS / HEALtH, SErvIcES
l  Centrum Lab  K424L
l  Diagnoscan Magyarország Diagnosztikai Központ K424D
l  Lite Wellness Club K422
l  Mammut Egészségközpont  K423

EGÉSZSÉG, SZoLGáLtAtáS / HEALtH, SErvIcES
l  A-Balance Bőrgyógyászat  K530
l  Endokrinközpont  K524, L534, 536, 538
l  Mammut Fogászat  K527
l  Trombózisközpont  K529

l MaMMut I. l MaMMut II.



DRHAZI AZ EGÉSZSÉGESEN SZÉP BŐR SPECIALISTÁJA
ONLINE WEBÁRUHÁZ: WWW.DRHAZI.HU

Célunk a ragyogóan szép bőr

• hightech bőrmegújítás
• kötőszöveti regeneráció
• mimikai izomrendszer 

regenerációja
 speciális facelift masszázsokkal

ANTI AGE BŐRMEGÚJÍTÓ
FIATALÍTÓ KEZELÉSEK

100% TERMÉSZETES • BŐRAZONOS • HIGHTECH
magyar kutatás • fejlesztés • gyártás

DRHAZI REFERENCIAÜZLET ÉS BŐRMEGÚJÍTÓ SZALON
A MAMMUT I. ELSŐ EMELETÉN

HIGHTECH NATURAL
SKIN CARE & THER APY

S K I N  R E S E A R C H  L A B O R A T O R I E S

BALANCE BŐRMEGÚJÍTÓ
TERÁPIÁS KEZELÉSEK

Célunk az egészséges bőr

• demodex terápia
• bőrkiegyensúlyozás

• problémás bőr kezelése
• akne terápia

• rozaceás bőr kezelése

Ingyenes bőrdiagnózisra DRHAZI terapeuták várják Önt.

Bejelentkezés kezelésekre: +36 20 265 8880
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Még egy kifogástalan modell is tovább tökéletesíthető. Íme, a világ 
legnépszerűbb személyautója mai megjelenésében - az új Toyota 
Corolla. Az autó, amely már eddig is a megbízhatóságáról volt híres, 
most a legkorszerűbb technológiával, innovatív biztonsági rendszerrel 
gazdagodott. Ismerje meg a legendát új, lenyűgöző formájában!

A képen látható gépkocsi illusztráció. Az itt szereplő információk tájékoztató jellegűek és nem minősülnek 
ajánlatnak. Kombinált üzemanyag-fogyasztás: 3,5-6,1 l/100 km; kombinált CO2-kibocsátás: 92-142 g/km. 
Toyota Corolla - a legtöbbet értékesített autó a világon a focus2move weboldal felmérései alapján focus-
2move.com/world-best-selling-car

NYÍLT HÉTVÉGE:
SZEPTEMBER 17-18.

ÚJ TOYOTA 
COROLLA
MEGÉRKEZETT A VILÁGELSŐ 
MODELL ÚJ GENERÁCIÓJA
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