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A Mammut II. épületében megnyílt prémium mozi, 

a CINeMApink egyedülálló mozi élményével várja 

látogatóit. A termekben Sony 4K élmény, Dolby 

Atmos 360 hangrendszer – amely JBL hangszó-

rókkal felszerelt – illetve átlag feletti, 145 centimé-

teres lábtér és 70 centiméter széles egyedileg ter-

vezett bőr óriásfotelek gondoskodnak a páratlan 

szórakozásról. A CINeMApink 2017. második felé-

ben – a felújításokat követően – a Mammut I.-ben 

is megnyitja kapuit látogatóink előtt. 

Szőke Tamás 

marketing vezető 

 – röviden CSR, azaz 

a társadalmi felelős-

ségvállalás napjaink-

ban még inkább fon-

tos, mint a korábbi, megelőző években. Számunkra 

kiemelt jelentőségű, hogy támogassunk olyan 

kezdeményezéseket, amelyek oktatási programok, 

oktatásfejlesztési projektek keretében kis- és kö-

zépiskolások számára nyújtanak képzési, illetve 

továbbképzési lehetőségeket. 

A Mammut Bevásárló -és Szórakoztató Központ az 

első üzletközpont, amely az elmúlt évek során ilyen 

jellegű eseményeket és aktivitásokat támogatott. 

Kiemelt rendezvényeink például a Messzehangzó 

Tehetségek Alapítvány által szervezett KAPLA Guin-

ness-rekord-kísérlet és a Foucault-inga-kísérlet, illet-

ve az idén megrendezett „Csodálatos KOCKÁzatok” 

Rubik-kocka-rekordkísérlet. Büszkék vagyunk rá, 

hogy a bevásárlóközpont dotációjával támogatott 

együttműködés elismeréseként regionális kategóri-

ában Genius Loci Díjat nyert a szervezőktől.  

Corporate 
social 

responsi-
bility
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CÍMLAP Fotó Stefan GonzalevSki / NAPSZEMÜVEG oPtiC WoRlD / ARt DIRECtIoN BeneDiCt & HelfeR kft. 

KIADó Mammut zrt. 1024 Budapest, lövőház u. 2-6. Telefon +36 1 345 8000 / FElElőS KIADó Mammut zrt. / FElElőS 

SZERKESZtő Szőke tamás / FElElőS SZERKESZtő-hElyEttES Müller Barbara / KIADVáNy GoNDoZáSA Benedict & Helfer kft.  

főszerkeszTő Szalánczy tünde / ArT direcTor Gyimesi Judit / TervezőszerkeszTő németh Renáta TÁrGYfoTók Stefan 

Gonzalevski / PorTrÉ foTók Gálos viktor, Rf 123, brand fotók / smink nagy flóra / HAj Horváth frici / sTYlisT G.Évi, Boltos 

tünde, János Boglárka, M. kinga / modell Judith

a Mammut Bevásárló- és Szórakoztató központ üzemeltetője CuSHMan & WakefielD

HirdeTÉsfelvÉTel Müller Barbara Telefon +36 1 345 8000 e–mAil muller.barbara@mammut.hu WeB mammut.hu  

fAceBook facebook/mammut.bevasarlo.es.szorakoztato.kozpont / nYomdAi előÁllíTÁs ipress Center Central europe zrt. 

2600 vác, nádas utca 8. felelős vezeTő Borbás Gábor

ez a kiadvány a tÜv tanúsítványa szerint az iSo 9001 szabványnak megfelelő, 100%-ban klórmentes technológiával előállított, környezetbarát papírra készült. 
a kiadványban szereplő árak tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk, az árakért felelősséget nem vállalunk. a brand fotók szerzői és egyéb 
jogaiért felelősséget nem vállalunk. 
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Az ADIDAS PARLeY együttműködéseként született meg az a kollekció, amelynek köszönhetően például egy pár futócipő gyár-

tásához 11 műanyag palack kerül újrahasznosításra olyan területekről, ahol az óceánok kerülnek veszélybe a felgyülemlett 

hulladék miatt. A PARLeY nemzetközi kezdeményezésnek köszönhető a PARLeY AIR létrejötte, amelyhez az ADIDAS CSR 

programja keretében csatlakozott és vállalt fel egy példaértékű innovációt. A kollekció Magyarországon is kapható, a sorozatban 

futócipőt, sneakerst, papucsot és felsőruházatot is gyártanak. Az Adidas itt nem állt meg, ugyanis a BiofaBricaTe konferen-

cián mutatták be az AMSilk biotechnológiai vállalattal együttműködésben készített Futurecraft Biofabric TeLJeS MÉRTÉKBeN 

LeBOMLÓ modellt. Az ADIDAS kollekcióival kapcsolatban az alábbi boltjainkban érdeklődhetnek: Playersroom, Office Shoes.

01
ADIDAS 

VÉSZhelYZeTBŐl 
KÉSZTeRMÉK

CoRPoRAtE 
SoCIAL 
RESPonSIbILItyCSR A CSR ellenzői úgy vélik, 

hogy nem lehet összhang-
ban az üzleti világ alap-
vető céljaival. ennél fogva 
az egész nem más, mint 
reklám- és PR-eszköz, és 
csak figyelemelterelésként 
alkalmazza a legtöbb már-
ka. ennek ellentmondanak 
azok a kezdeményezések, 
amelyek nyomán például a 
környezetvédelemmel kap-
csolatos új technológiák, 
vagy trendek születnek. 

03 thE boDy 
ShoP

A The Body Shop a Cruelty Free International szervezettel közösen 28 éve 

kampányol a kozmetikai célú állatkísérletek ellen. Közös erőfeszítéssel érték el, 

hogy az európai Unióban 2013 óta tilos ilyen állatkísérleteket végezni. ez azon-

ban még nem elég, 2017 júniusában indult kampányuk során aláírásgyűjtésbe 

kezdtek, hogy a világon mindenhol és örökre vége legyen az állatok kizsákmá-

nyolásának a szépség nevében. Írd alá a petíciót a kozmetikai célú állatkísérle-

tek betiltásáért bármely The Body Shop üzletben, vagy online: thebodyshop.

com/ban-animal-testing!

CSR ÉS bRAnDInG
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2006-ban Blake Mycoskie amerikai utazó és vállalkozó összebarátkozott egy argentin falu gyerekeivel, és észrevette, hogy so-

kuknak nincs cipőjük, így egyrészt védtelenek a különböző fertőzésekkel szemben, másrészt kisebb eséllyel jutnak el az iskolá-

ba, pedig az oktatás létfontosságú a gyerekek szegénységből való kiemelkedésében. Segíteni szeretett volna, és így az egyesült 

Államokba hazatérve létrehozta a TOMS-ot (a név a „Shoes for Tomorrow Project”-ből származik), egy céget, ami minden eladott 

pár cipő után egy párat egy rászoruló gyereknek ajándékoz. One for One®. A TOMS már az első évben 10 000 pár cipőt adott 

el és ugyanennyit szét is osztott az argentin gyerekeknek, amit azóta is minden hatodik hónapban megtesz, az előző félév el-

adásainak megfelelően. 2017-re már a 70 milliomodik párnál tart az adományozás, a cipőkkel pedig rengeteg gyereken segített 

az idén 10 éves TOMS a világ több mint 70 országában, minden esetben helyi szervezetekkel együttműködve. A TOMS márka 

újdonság a Mammutban! A márkát több multibrand üzlet is forgalmazza, így elérhető a BRANCH SHOeS, az ART ON Me, és az 

OFFICe SHOeS sales pontjain! 

02

04

toMS one 
FoR one

MAMMUt 
RUbIK- 
REKoRD-
KÍSÉRLEt 
ÉS AMI 
MÖgÖTTe 
VAn

Május 28-ig volt látható a Mammut II.-ben a szökőkút előtt a Messzehangzó Tehet-

ségek Alapítvány és a Mammut közös rendezvényeként az a Rubik-kocka mozaik 

installáció, rekordkísérlet, amely egy összetett jótékonysági esemény keretében a 

természettudományok és a művészet egyesítéseként „Legnagyobb magyar Rubik-

kocka mozaik” rekord megdöntését tűzte ki célul. Az installációba beépített és a fog-

lalkozások során használt, adományokból vásárolt 2000 darab egyedi Rubik-kockát 

a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány 100 hátrányos helyzetű településen lévő, il-

letve sajátos nevelési igényű (SNI) gyerekeket oktató általános és középiskola között 

osztotta szét. A programsorozatot ezen kívül egy egyhetes kognitív képességeket és 

szociális készségeket fejlesztő, interaktív délelőtti foglalkozássorozat egészítette ki.  

A hétfőtől péntekig tartó, alkalmanként 40-50 fős foglalkozásokon az erre előzetesen 

jelentkező 9-10. osztályos fővárosi és vidéki középiskolások vehettek részt.
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SUn 
GLASSES

Szemünk védelme érdekében fontos, hogy 
kizárólag megfelelő szűrővel rendelkező lencsét 
vásároljunk! A 100�-os UV védelem nélküli lencse 
káros hatását az okozza, hogy csökkenti ugyan 
a szembe jutó fény erősségét, de nem képes 

kiszűrni a káros ultraibolya sugárzást. 

napszemüveg 
h&M

ÁR AZ 
ÜZleTBen

FASHION
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ChIC&StyLE

gIoRgIo ARMAnI 
89 990 FT 

DIoR 
90 990 FT 

SUn 
GLASSES

DolCe & gABBAnA 
54 990 FT

JIMMY Choo 
88 990 FT 

guCCI 70 990 FT 

oPtIC WoRLD MAMMuT II. FSZT.
www.opticworld.hu



DIVAT
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VAnS
3990 FT

RAY-BAn  
oPtIC WoRLD

70 990 FT

PolICe 
oPtIRIS oPtIKA
76 900 FT
-20% az eredeti 
árból 08. 31-ig

VAnS 
4990 FT

PolICe
oPtIRIS oPtIKA 

58 900 FT
-20% az eredeti 

árból 08. 31-ig

M
IRROR

M
AGIC

FASHION
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5.

Co ouRSl
SILhoUEttE

8154/40 6223   
79 000 FT

SILhoUEttE
8686/20 6236

79 000 FT

SILhoUEttE
8156/40 6251   

79 000 FT

SILhoUEttE
8676/60 6232

72 000 FT

SILhoUEttE
8142/20 6251

79 000 FT

oPtIRIS oPtIKA 
MAMMuT I. 1. eM. 

www.optiris.eu

Tapasztalja meg 
a Silhouette 

napszemüvegek 
légies könnyedségét. 

Próbálja ki a világ 
legkönnyebb 
szemüvegét!

az eredeti árból 
08. 31-ig

-20%



BEAUTY

MAMMUT MAGAZIN    2017 NYÁR10 

BEAUTY

UV 
VÉDeleM
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Minden esetben az SPF az, ami  
számít, azaz a „sun Protection factor”.  

az Uva, illetve UvB sugárzástól védő 
formulákat az SPF osztályozás szerint 

tudjuk beazonosítani. 
A 20-as faktorig már barna, napozás-

hoz szokott bőrre javasoljuk,  
30-as már magas védelem, világos, 

de naphoz szokott bőrre. a 30-nál  
nagyobb, 40-50 faktoros termékeket 
az érzékeny, leégésre hajlamos bőrre 

is nyugodtan használhatjuk, ezek a 
termékek abszolút védelmet nyújta-

nak a legnagyobb napsütésben is. 
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2.

1.
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4. BIoDeRMA Photoderm MAX naptej érzékeny bőrre SPF 50+ 40 ml MAMMUt PAtIKA 4699 FT
5. IMMoRTelle Precious Anti-aging könnyű textúrájú krém 30 éves kortól 50 ml SPF 20 L’oCCItAnE 15 900 FT
6. MARIne-BRIghT FoRMulA hidratáló krém 50 ml SPF 30 MAC 12 300 FT
7. SKIn DeFenSe multi-védelmet nyújtó bőrvédő eszencia 60 ml SPF 50 PA ++++ thE boDy ShoP 8990 FT
8. lA RoChe-PoSAY effaclar Duo+ SPF30 arcápoló krém MAMMUt PAtIKA 5099 FT

8.

7.

4.

5.

3.

1. Tattoo Protection   
 multifunkcionális    
 napvédő stift 9 ml 
 SPF 50+uVA PUPA 4590 FT
2. MAX FACToR    
 FaceFinity 3 in 1    
 folyékony alapozó 
 SPF 20 30 ml    
 DM DRoGERIE MARKt 
 3990 FT
3. SolAIT Anti-Aging   
 mattító, vízálló
 naptej arcra SPF 30 
 +uVA+uVB 50 ml   
 MARIonnAUD 1590 FT

6.



BEAUTY
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BEAUTY

5. BIoDeRMA Photoderm MAX Brume SPF50+ 
 napvédő testpermet arcra, testre 150 ml 
 MAMMUt PAtIKA 5999 FT
6. lAnCASTeR Sun SPoRT CoolIng InVISIBle MIST, 
 SPF 30 uVB+uVA, 200 ml MARIonnAUD 10 900 FT
7. gARnIeR izzadság- és vízálló, sportoláshoz, 
 világos bőrre is 200 ml SPF 30+uVA 
 DM DRoGERIE MARKt 3799 FT
8. Sun DAnCe átlátszó napozó spray 200 ml SPF 30 
 DM DRoGERIE MARKt 1499 FT

1. Melanin aktiváló, vízálló,   
 homoklepergető SPF 30 
 test, haj, arc multifunkcio- 
 nális super spray 200 ml   
 PUPA  4890 FT
2. Bőrszépítő test napolaj 
 150 ml  SPF 30 yVES   
 RoChER 5790 FT
3. Shea vajas gARnIeR golden  
 Protect napvédő olaj 150 ml  
 SPF 20 Medium RoSSMAnn  
 3499 FT
4. AlVeRDe önbarnító   
 testápoló 200 ml 
 DM DRoGERIE MARKt 
 1199 FT

1.

5.

6.

3.

7.

8.

4.

2.
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h2o
hIDRATÁlÁS

a fiatal, egészséges külső záloga a 
megfelelően és folyamatosan ápolt bőr 
és szervezet. a gondatlan bőrápolás és 

táplálkozás, a napsugarak káros UV  
sugarai, a légszennyeződés és a stressz 
a legfőbb okok között említhetők, mint 

károsító és öregedést gyorsító 
tényezők. HIdRaTálÓ, TáPlálÓ és  

KÍmélő termékeket gyűjtöttünk össze 
ezúttal, amelyek használatával hozzá-

járulhatunk ahhoz, hogy bőrsejtjeink 
épek, egészségesek és ápoltak 

maradhassanak. 
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1. MIlK loVeRS testápoló tej PUPA 2890 FT 
2. MAX FACToR Smooth Miracle arckrém 
 DM DRoGERIE MARKt 4699 FT
3. FuJI gReen TeA testvaj 200 ml 
 thE boDy ShoP 6990 FT
4. eRBoRIAn Bamboo Frappé frissítő arckrém 
 50 ml MARIonnAUD 12 990 FT
5. PIVoIne SuBlIMe peónia bőrtökéletesítő   
 arckrém 50 ml L’oCCItAnE 11 900 FT
6. hYDRA VÉgÉTAl juhar és kék aloe vera 
 kivonattal 50 ml yVES RoChER 3990 FT
7. Age ReVoluTIon azonnal szépítő krém 50 ml   
 PUPA 4600 FT
8. ARTDeCo ombré ajakrúzs 
 MARIonnAUD 4990 FT
9. CuShIon vizes alapú alapozó 
 thE boDy ShoP 8990 FT
10. PReP+PRIMe FIX hidratáló permet 100 ml
 MAC CoSMEtICS 5700 FT

BEAUTY

MAMMUT MAGAZIN    2017 NYÁR14 

6.

4.

9.

2.

8.

5.

3.

7.

1.

10.
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1. BIoDeRMA hydrabio Sérum 
 hidratáló krém intenzív hidratáló  
 koncentrátummal, hyaluronsav- 
 val vízhiányos bőrre 40 ml  
 MAMMUt PAtIKA 6199 FT
2. BIoDeRMA hydrabio Perfecteur  
 SPF 30 PA +++ púderes hatású,  
 hipoallergén hidratáló arckrém 
 40 ml MAMMUt PAtIKA 5599 FT
3. BIoDeRMA hydrabio Maszk 
 vízhiányos, érzékeny bőrre  
 75 ml MAMMUt PAtIKA 3599 FT

4. VIChY Thermal Mineral Spa  
 termálvíz spray 15 ásványi anyaggal  
 150 ml MAMMUt PAtIKA 2599 FT
5. AlVeRDe bio makadámdiós, karité-  
 vajas testkrém nagyon száraz bőrre
 200 ml DM DRoGERIE MARKt 899 FT
6. MIXA 24 órás matt hatású, könnyű  
 hidratáló krém 50 ml DM DRoGERIE  
 MARKt 1899 FT
7.  CATRICe ombré kéttónusú ápoló  
 ajakrúzs RoSSMAnn 1659 FT
8.  ARTDeCo Cushion Blusher  
 párnázott, folyékony, hidratálós  
 pirosító 20 ml MARIonnAUD 7990 FT
9.  CATRICe Made to Stay alapozó —  
 matt, vízálló, szuper tartós,
 30 ml RoSSMAnn 2299 FT
10. CATRICe lip Cushion szivacsos,  
 hidratáló szájfény avokádó olajjal  
 RoSSMAnn 1659 FT
11.  eSSenCe korrektor stift vörös  
 foltokra RoSSMAnn 949 FT
12. CATRICe glam & Doll sculp & volume  
 ápoló szempillaspirál, fekete 
 RoSSMAnn 1329 FT
13. CATRICe 18 Colour&Contour 
 szemceruza — szemészetileg 
 tesztelt RoSSMAnn 759 FT 
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11.
10.

5.

3.

1.

2.

6.

4.

13.

6.

7.

8.

12.

9.
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BEAUTY
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hIGh
lIghTeR

l’oRÉAl True 
Match highlighter 

RoSSMAnn
 ÁR AZ ÜZleTBen
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1.  CATRICe liquid luminizer Strobing  
 Toll RoSSMAnn 1329 FT
2. Duo highlighter Matt & Shine 
 PUPA 2290 FT
3. honeY BRonZe highlighter   
 thE boDy ShoP 2990 FT
4.  eSSenCe I love Strobing   
 highlighting szemhéjpúder alap 
 RoSSMAnn ÁR AZ ÜZleTBen 
5.  eSSenCe Prismatic Rainbow glow  
 highlighter – 10 be a unicorn 
 RoSSMAnn 1299 FT 
6.  Be liquid highligter MARIonnAUD 
 4990 FT
7.  MAX FACToR excess Shimmer
 szemhéjfesték DM 2899 FT
8.  S.he Stylezone Duo high - lighter  
 szemceruza DM 999 Ft
9.  SMAShBoX Casey holmes Spotlight 
 Palette DoUGLAS 10 300 FT 

2.

3.

4.

9.

8. 7.

5.

6.

1.
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1.

2.

3.

8.

9.

7. 6.

5.

4.

1.  eSSenCe Blush Play Sculpting Paletta
 RoSSMAnn 1499 FT
2.  ARTDeCo Bronzing Magnum Powder –
 limited MARIonnAUD 8990 FT 
3.  glAMgloW glowstarter hidratáló glow   
 krém DoUGLAS 12 990 FT
4.  CATRICe highlight fedőlakk    
 RoSSMAnn 989 FT, CATRICe IConails gél   
 körömlakk DRoSSMAnn 899 FT
5.  PInK MuSe Cream highlighter 
 PUPA 5190 FT
6.  ConTouR PAleTTe 4 színes arckontúr   
 paletta thE boDy ShoP 5990 FT
7.  CATRICe Prime&Fine alapozó világosító   
 cseppek RoSSMAnn 1159 FT, CATRICe   
 Prime&Fine alapozó sötétítő cseppek 
 RoSSMAnn 1159 FT
8.  MAYBellIne Master Strobing liquid   
 highlighter DM DRoGERIE 2899 FT
9.  eXTRA DIMenSIon Skinfinish
 arcszínező púder MAC 9000 FT

BEAUTY
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WAtER RESISt       

  ShIne

A vízálló kozmetikai termékek az urban 
legend híresztelésekkel ellentétben 

nem veszélyesek és nem kell tartani 
attól, hogy károsak lennének egész-

ségünkre nézve. érdemes minden 
esetben jó minőségű, ellenőrizhető és 

ismert márkát választani. 
ezekből gyűjtöttük össze az idei 

trend aktualitásokat!  
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BAleA olajos vízál-
lósmink-lemosó 100 
ml  DM DRoGERIE 
MARKt 399 FT

BIoDeRMA Sensibio 
h2o hipoallergén 

arc- és sminklemosó 
micellaoldat 500 ml 

MAMMUt PAtIKA 
6199 FT

MIXA kétfázisú vízálló-smink-
lemosó érzékeny szemekre, 
kontaktlencsét viselőknek is 

rózsa kivonattal 125 ml DM 
DRoGERIE MARKt 1499 FT

PuR BleueT express, 
kétfázisú vízállósmink-lemosó 
bio búzavirágvízzel 200 ml 
yVES RoChER 2490 FT

uRIAge vízálló 
szemfesték lemosó 
uriage termálvízzel 
érzékeny szemekre 
100 ml MAMMUt 
PAtIKA 3499 FT

Kétfázisú vízálló-
smink-lemosó 
200 ml PUPA 
3890 FT

CleAn & RITuAlS 
kétfázisú vízálló-
smink-lemosó érzé-
keny szemekre 
125 ml MARIonnAUD 
2290 FT

BEAUTY
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CAMAleon n3 VARÁZSRÚZS 
hőre és ph-értékre színváltós 
extra tartós rúzsceruza aloe 

verával, csipkebogyóval és 
kakóvajjal MAMMUt PAtIKA 

2199 FT

Multi-effect extra 
dimension vízálló, 
fekete szemspirál 

MAC 7000 FT

eSSenCe 
The Cushion tartós, 
fekete szemhéjtus  

RoSSMAnn 1990 FT

MAX FACToR 2000 
CAloRIe vízálló, 

fekete szempillas-
pirál DM DRoGERIE 

MARKt 2999 FT

SKInnY extra 
vékony fekete 

szemhéjtus toll 
thE boDy ShoP 

3690 FT

S.he All In one vízálló, 
fekete szempillaspirál 
DM DRoGERIE MARKt 
1399 FT

hosszabbító 
vízálló, fekete 
szempillaspirál 
thE boDy ShoP 
4190 FT

Antrachit, vízálló szem-
héjceruza yVES 
RoChER 2690 FT

ARTDeCo high Performance 
eyeshadow Stylo szemhéjpúder 
ceruza, vízálló, irizáló barna-
bronz vastag szemhéjceruza  
MARIonnAUD 4490 FT

lA RoChe-PoSAY Respectis-
sime fekete szempillaspirál 
érzékeny szemekre 
MAMMUt PAtIKA 4999 FT

CAMAleon n1 VARÁZSRÚZS 
hőre és ph-értékre színváltós 
extra tartós rúzsceruza aloe 
verával, csipkebogyóval és 
kakóvajjal MAMMUt PAtIKA 
2199 FT

MAX FACToR False lash 
effect vízálló, fekete szem-
pillaspirál DM DRoGERIE 
MARKt 4699 FT

SISleY Phyto-eye Twist 
ombre, tartós, vízálló, türkiz 
vastag szemhéjceruza 
MARIonnAUD 11 590 FT

MADe To lAST vízálló, 
csillámos, tengerkék, 
vastag szemceruza 
PUPA XXXXX FT
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FoUFoU
az idei ékszer trendek jellemzője a szokatlan, 

nagyvonalú, alkalmi viseletekre jellemző design. 
A nemesfémek mellett az akril, üveg, fa, textil 

felületek is jellemzőek.

FASHION
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5.

1.

2.

6.

3.

4. 01

1. Ezüst nyaklánc 
 JUTA ÉKSZER 16 900 Ft
2 . Ezüst, rombusz   
 fülbevaló – 1 pár 
 JUTA ÉKSZER 13 990 Ft
3. Legyező charmos
 ezüst lánc és charmok  
 PANDORA* 75 800 Ft 
4. Aranyszínű, fekete-   
 fehér köves merev  
 Swarovski karkötő 
 REÁLSZISZTÉMA—
 SWAROVSKI 32 900 Ft

5. 3 medálos arany, fekete, kristály Swarovski nyaklánc     
 REÁLSZISZTÉMA—SWAROVSKI 37 900 Ft
6. Fekete korongos, íj medálos ezüstlánc 
 SILVER ISLAND* 42 800 Ft

A *-gal jelölt szettek külön-külön is megvásárolhatóak, 
részletes árak az üzletekben.



BEAUTY
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3.

2. 4.

1.

1. Fülbevaló 2995 Ft 
2. Napszemüveg 4495 Ft 
3. Nyaklánc 2995 Ft 
4. Kulcstartó 3995 Ft 
 PROMOD 

02



to
the

beach

Nyaraláshoz gyűjtöttünk 
tippeket: mi kerüljön 
feltétlenül a bőröndbe, 
vagy az utazótáskákba. 
Praktikus, könnyű és 
divatos kiegészítőket, 
fashion ötleteket a jánlunk 
ezúttal is! 
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5. 4.

1.

3.

7.

2.

6.

1.  ToMS vászoncipő 
 oFFICE ShoES 
 16 990 FT
2.  Clutch PRoMoD 
 5995 FT  
3.  FuRlA napszemüveg  
 oPtIRIS oPtIKA 
 74 900 FT
4. extra hosszú ujjatlan  
 pamutruha PRoMoD 
 7995 FT   
5.  Műselyem spagetti-  
 pántos, A fazonú  
 trikó PRoMoD 
 4495 FT 
6.  SloggI szivacsos 
 bikini tRIUMPh
 9999 FT
7.  Kosaras bikini 
 MAGIStRAL 39 190 FT

FASHION
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6.

1. Óriás o’neIll   
 strandtörölköző  
 DoCKyARD 14 990 FT
2. Pamutpóló 
 DoCKyARD 21 990 FT
3. Szalmakalap 
 DoCKyARD 11 990 FT 
4. Baseballsapka  
 VAnS 6990 FT
5. Világoskék beach  
 nadrág VAnS 
 10 990 FT  
6. Polo RAlPh lAuRen  
 vászoncipő 
 oFFICE ShoES
 24 990 FT 
7. ToM FoRD 
 napszemüveg 
 oPtIC WoRLD 
 91 990 FT 
  

1.
7.

4.
5.

3.

2.
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1. Sárga kapucnis  
 pamutfelső oKAIDI 
 7295 FT
2. Fehér-kék csíkos  
 nyári rugdalozó  
 MAMAS & PAPAS
 9990 FT
3. locsolókanna 
 IMMAGInARIUM
 2990 FT
4. napszemüveg 
 JÁtÉKSZIGEt
 2599 FT
5. Kishajó JÁtÉKVÁR  
 ÁR AZ ÜZleTBen
6. Fehér napozó 
 bEnEFIt 2880 FT 
7. C - CRoCS szandál 
 nEno ShoES 
 990 FT
8. Arany szandál 
 bRAnCh KIDS
 15 900 FT 1.

8.

2.

7.

6. 5.

3.

4.

FASHION
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TRÓPuSI, gYÜMÖlCSÖS ÉS 
FRISS nYÁRI IllAToK

PARFÜMÖK
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MARC JACoBS 
Daisy eau So 
Fresh eDT 75 ml 
MARIonnAUD 
22 490 FT

BEAUTY



BEAUTY

CAlVIn KleIn eternity Summer férfi 
eDP 100 ml MARIonnAUD 15 115 FT

nuXe Prodigieux le Parfum eDP 
50 ml MAMMUt PAtIKA 12 999 FT

CAnDY YuM YuM 50 ml
MAC 15 500 FT

FleuR De loTuS D’eAu De FIDJI eDT 
100 ml thE boDy ShoP 10 990 FT

VAlenTIno Blush eDP 50 ml  
DoUGLAS 27 990 FT

CARolInA heRReRA 212 Men Aqua 
eDT 100 ml DoUGLAS 25 900 FT

KISTnA eDT 100 ml – férfi 
thE boDy ShoP 6990 FT

nInA RICCI les gourmandises de 
nina limited edition eDT 50 ml

DoUGLAS 18 990 FT

BAleA hibiszkuszos dezodor
DM DRoGERIE MARKt 349 FT

BEAUTY



PolYneSIAn ISlAnD TIARÉ eDT 
100 ml thE boDy ShoP 10 990 FT

PRADA Candy gloss eDT 50 ml 
DoUGLAS  25 490 FT

PRADA Carbon – luna Rossa eDT 
50 ml DoUGLAS 23 100 FT

FuJI gReen TeA eDC 100 ml  
thE boDy ShoP 6990 FT

I’M eDP 50 ml PUPA 5890 FT

TeRRe De luMIÉRe eDP 50 ml
L’ oCCItAnE  20 900 FT

JAPAneSe CheRRY BloSSoM 100 ml 
testpermet thE boDy ShoP 4190 FT

CAlVIn KleIn eternity Summer női 
eDP 100 ml MARIonnAUD 17 595 FT 

nInA RICCI les gourmandises 
de luna limited edition eDT 50 ml

DoUGLAS 19 600 FT
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FASHION
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Nyári alkalmi, illetve casual 
kistáskákból sosem lehet elég. 

a legegyszerűbb öltözetet 
is pillanatok alatt elegánssá, 

feltűnővé avanzsálhatják.

Bőr kistáska 
ECCo
48 990 FT

bIG 
 tREnD

Small bag
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Szövött clutch 
WoMEn’SECREt 
5695 FT 

hímzett 
virágmintás 
hUMAnIC 
8990 FT

lakk clutch
SALAMAnDER
12 990 FT

Printelt 
vízlepergetős, 
alkalmi táska
hUMAnIC
8990 FT



DIVAT
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SuMMeR

az idei szezon visszatérő kedvencei az espadrilles fazonok, emellett 
a szandálok, sneakers és mokaszin stílusú cipőket továbbra is bátran 
a jánljuk, hiszen a 2017-es év stíluspalettája igen széles és sokszínű!

FASHION

ShoES
nadrág 
PRoMoD 
7995 FT

Pamutnadrág
PRoMoD 
7995 FT

Pamutnadrág 
PRoMoD 
7995 FT

Jeans 
PRoMoD 
8995 FT

ToMS vászoncipő 
oFFICE ShoES 15 990 FT

Vászoncipő 
DEIChMAnn
5990 FT

ToMMY hIlFIgeR 
espadrilles hUMAnIC 
15 990 FT

ToMMY hIlFIgeR
espadrilles 

oFFICE ShoES 
15 990 FT

Pamutnadrág
PRoMoD 
7995 FT

Farmernadrág
h&M 
8995 FT

Virágos, flitteres 
mokaszin SALAMAnDER 
19 990 FT

Vászoncipő
PRoMoD 
7995 FT



MAMMUT MAGAZIN    2017 NYÁR 35 

SuMMeR

Magas talpú szandál 
SChoLL 24 990 FT

MAMMUT MAGAZIN    2017 NYÁR 35 

Bőrszandál 
boRGo 
11 990 FT 

Velúr hatású 
magas sarkú szandál 

hUMAnIC
9990 FT

Magas sarkú szandál 
bAGAtt

ÁR AZ ÜZleTBen
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Velúr félcipő 
SChoLL
21 990 FT 

PePe JeAnS
sneakers boRGo 

19 990 FT

Farmervászon 
félcipő SCARPA 

17 990 FT

Polo RAlPh lAuRen 
vászoncipő 

oFFICE ShoES
21 990 FT

FASHION
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neon-barack 
ADIDAS sportcipő 

PLAyERSRooM KIDS 
14 999 FT

Vászon félcipő 
bRAnCh KIDS 

9900 FT

Bőrszandálka 
nEno ShoES 
13 200 FT 

Pántos kisfiú 
szandál SUPyKIDS 

10 590 FT

MAMMUT MAGAZIN    2017 NYÁR 37 
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HA SzERETNéD, 

TégED IS áTVARázSOlUNK! 

Jelentkezz egy darab fényképes, 

rövid, maximum 4 soros szöveges 

bemutatkozó levéllel. a jelentkezéseket 

folyamatosan fogadjuk. 

Következő sorsolás AUgUSzTUS 01. 

a nyertest e-mailben értesítjük. 

A nyertes számára 

az átalakítás ingyenes.

my
LooK
booK

JELEntKEZZ tE IS!

m
ystyle.m

am
m

ut@
bnh.hu

MAKEOVER
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A képekkel kislányának 
szeretne meglepetést sze-

rezni a reklám castingokról 
is ismert, egyébként jogász, 

37 éves 4 gyermekes 
anyuka, ESZtER. 
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nÉV eSZTeR MotIVÁCIó STíluSVÁlTÁS

StÍLUSIRÁny SPoRToSBÓl nŐIeSeT!

 
hAJ

egyszerű, belső átmenetes fazont vág-
tunk, a fedőhaj rétegeket minimálisan, 
de elpuhítva dolgoztuk rá. A cél az volt, 
hogy a volument növeljük, ugyanakkor 
homogén, egységes, hosszú és nőies 
sziluettet érjünk el.

„Szeretném majd megmutatni a lányomnak a 18-ik születésnapján ezeket a fotókat. egy nő maradjon 
mindig nő, akkor is, ha anyuka lett, akkor is, ha a családja és a munkája miatt nem marad túl sok ideje 
magára. Mivel 4 gyermekem mellett sokat jövök-megyek, inkább kényelmes farmer, póló, lapostalpú 
cipő kombinációkat hordok. Tippekért, tanácsokért fordultam a MY STYle stábjához, szerettem volna 
az aktuális trendeknek megfelelően ismét elegáns nőként megjelenni családom és környezetem előtt.”

eszter csinos, nőies testalkatának 
köszönhetően nem volt nehéz 
a sportos ruhatára helyett nőie-
sebb darabokat javasolni, kipró-
bálni. Természetes színei az őszi 
és nyári árnyalatok, így ennek 
megfelelően állítottuk össze 
ruhatár-javaslatunkat 
számára.

 
SMInK 

A natúr, meleg bronzos árnyalatok, va-
lamint az erőteljes highlight gyönyörűen 
mutat a nyári napfényben és illik a sze-
zon hangulatához. Az egyszerű, mégis 
hangsúlyos sminknek szuper kiegészítője 
lehet egy intenzív színű rúzs.

MAKEOVER
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01 

RAInBoW

Pliszírozott ruha 
PRoMoD 17 995 FT

Cipő 
hUMAnIC 8990 FT 

Fülbevaló 
SWARoVSKI / 

REÁLSZISZtÉMA 
23 900 FT

gyűrű 
SWARoVSKI / 

REÁLSZISZtÉMA 
53 900 FT
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02
KÉK-SÁRgA

Kék top 
PRoMoD 5995 FT

Sárga Capri-nadrág 
PRoMoD 8995 FT

Cipő 
hUMAnIC 8990 FT

Ékszerek 
SWARoVSKI / 

REÁLSZISZtÉMA 
karkötő 39 900 FT, 

nyaklánc 53 900 FT, 
gyűrű 45 900 FT 

MAKEOVER
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03
TRoPIC

Pamut ingruha 
PRoMoD 12 995 FT

Velúr hatású 
szandál 
hUMAnIC 9990 FT 

Fülbevaló 
SWARoVSKI / 
REÁLSZISZtÉMA 
32 900 FT 

lakk clutch
hUMAnIC 
7990 FT 
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gASzTRO

frissítő tippjeinket javasoljuk 

forró nyári napokra, estékre. 

legyen szó ebédről, 

vacsoráról, ajándékozásról, 

vagy vendégvárásról – 

mentás, citrusos, gyümöl-

csös ízeket ajánlunk üdítő, 

élénkítő hatásuk miatt!

1.  SZÖllŐSI MISI CuVÉe  
 fehér száraz 750 ml   
 SPAR ÁR AZ ÜZleTBen

2. VIllÁnY WenIngeR   
 & geRe RoSÉ száraz 
 rozé 750 ml    
 SPAR ÁR AZ ÜZleTBen

3. SAuSKA VIllÁnYI RoZÉ  
 száraz rozé 750 ml   
 SPAR ÁR AZ ÜZleTBen

3.

1.

2.
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noRDSEE 

IL tREno
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1.

2.

3.

1. 2. 3.

hoZZÁVALóK
•	 Koktélgarnéla
•	 Vöröshagyma
•	 Kalifornia	paprika
•	 Póréhagyma
•	 Pesztós	fűszerolaj
•	 Salsa	szósz
•	 Pirítós	

4490 FT

MAMMuT II. 2. eM.

Koktélgar-
nélák ser-
penyőben, 
ropogós 
zöldségekkel

tonhalas, 
póréhagy-
más, paradi-
csomszószos 
spagetti1090 FT

1.  SWeeT MoMenTS fekete csokis 
 mentakrémes tallérok 100 gr 
 Anthon bERG  799 FT
2. SIngle MAlT WhISKY marcipánrúd 
 40 gr Anthon bERG 379 FT
3. ChoColATe CoCKTAIlS fekete csokis 
 likőrös bonbon válogatás 235 gr 
 Anthon bERG 1599 FT

1.  gIngeR leMon RooIBoS 50 gr
 bIG bEn tEAhÁZ 840 FT
2. oRChIDeA VIRÁgoK ZÖlDTeA 50gr   
 bIG bEn tEAhÁZ 1080 FT
3. PInA ColADA 50 gr 
 bIG bEn tEAhÁZ 890 FT



EgéSzSég
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Bio, nyári frissítőket ajánlunk ezúttal, amelyekkel egyfelől biztosíthatjuk 

szervezetünk számára a szükséges folyadékbevitelt nyáron is, másfelől 

pedig egészségesek és egyaránt finomak!

BIo TIPPeK nyÁRRA
EgéSzSég

WeleDA citrusos frissítő 
tusfürdő zselé 200 ml 2990 FT 

14 950 Ft / L

VoelKel matcha 
jeges tea 0,5 l 690 FT

1380 Ft / L

MAMMUT MAGAZIN    2017 NYÁR46 

bIoSÉtÁny 
MAMMuT I. 1. eM.
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YogI TeA – bio fodormenta-citrom 
tea 300 ml 690 FT

2300 Ft / L

VoelKel bio 
bodzaszörp 0,5 l 

1990 FT
3980 Ft / L

YogI TeA – wellness 
collection immunerősítő tea 

33 gr 1690 FT

47 MAMMUT MAGAZIN    2017 NYÁR

ADelholZeneR bio 
citrom limonádé 0,5 l 390 FT

780 Ft / L



EgéSzSég
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2. 
ReDS italpor vitami-

nokkal, gyümölcsökkel, 
ásványi anyagokkal és 

teákkal 150 gr 
bIotECh USA 

4690 FT

4. 
VITA gReenS & FRuITS 

étrendkiegészítő 
por zöldségekkel, 

gyümölcsökkel, rostokkal, 
vitaminokkal, ásványi 

anyagokkal és emésztő 
enzimekkel 600 gr 

30 adag 
SCItEC nUtRItIon

9990 FT

3. 
Collagen Renover 

hidralizált kollagén 
tartalmú, gyümölcsös 

ízesítésű táplálék-
kiegészítő 350 gr
tREC nUtRItIon 

5990 FT

5. 
DR. STeInBeRgeR 

teljes, tiszta ananászlé 
koncentrátum 750 ml 

MAMMUt PAtIKA
1479 FT

1. 
BIo AlgA MIX 

120 db DR.LEnKEI 
2530 FT

&WAtER 
FRUIt
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BEAUTY

M∙A∙C 
Mammut

ÚJ M∙A∙C CoSMEtICS ÜZLEt 
A MAMMUt bEVÁSÁRLóKÖZPontbAn

A M∙A∙C Cosmetics 2017. május 5-én nyitotta meg ötödik magyarországi üzletét a Mammut 

bevásárlóközpontban. Az új, 42 négyzetméteres sminküzlet Buda pörgős központjában he-

lyezkedik el, ahol az eddigi helyszínektől megszokott profizmus és vevőorientáltság várja 

a vásárlókat. Az üzletben 1700 termék között megtalálható a márka folyamatosan frissü-

lő teljes termékcsaládja, kiegészülve az állandóan változó trendekkel és kollaborációkkal.  

A színek legfőbb szakértőjeként elhíresült márka négy makeup standdal és a rövidebb sorban 

állás érdekében két kasszával is várja a vásárlókat. A szépülni és tanulni vágyó vendégek öt kü-

lönböző sminkszolgáltatás közül választhatnak, amelyek teljes összegükben levásárolhatóak a 

boltban. Szabad artist függvényében hétfőtől-csütörtökig két díjmentes szolgáltatás is elérhető 

lesz. A teljes ikonikus M∙A∙C élményt négy különböző nyelven – magyarul, angolul, olaszul és 

szlovákul – is igénybe lehet venni. 

MAMMuT II. 
FÖlDSZInT

MAMMUt 
PAtIKA

MAMMuT II. 
-1. SZInT

3 lépéses 
rutin az 
erősebb 

arcbőrért

  nYÁRI
            TIPPeK

SZÉPSÉG ÉS
EGÉSZSÉG

ARCÁPoLÁSI tAnÁCSADÁS A VIChy SEGÍtSÉGÉVEL

Az arcbőr reggeli és esti megtisztítása elengedhetetlen a megfelelően ápolt 

megjelenésért. A Vichy arctisztítói mélyen és gyengéden tisztítják meg az 

arcbőrt. Alaposan tisztítsa meg arcbőrét a szennyeződésektől, és távolítsa el a 

sminket! Így a felesleges faggyút, az elhalt hámsejteket is eltüntetheti, csökkentve 

ezáltal a pattanások, mitesszerek kialakulását.

A napi hidratálás elengedhetetlen lépés az ápolt, életteli arcbőr érdekében. 

Használjon nappali arckrémet és szemkörnyékápolót!

Az éjszakai arckrém gyakran gazdagabb állagú nappali párjánál, és mélyen 

táplálja arcbőrét alvás közben. Így arcbőre puhább és megfelelően hidratált 

lehet. Az intenzív arcápolás érdekében használjon koncentrált szérumot és 

éjszakai arckrémet!

Dermokozmetikai tanácsadóink segítenek Önnek, hogy az arctípusának legmegfelelőbb készítményt tudja kiválasztani és használni.

1. LÉPÉS 
tISZtÍtÁS

2. LÉPÉS 
ARCÁPoLÁS

3. LÉPÉS 
KIEGÉSZÍtÉS
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KoZMEtIKA  A modern anti-aging kozmetikai kezelések virágkorában az arcfiatalítás 

egyre szélesebb réteg számára érhető el. Különleges kezelési eljárások egy helyen a La-

vender Nails & Skin Care szalonban. ehető kozmetikumokkal dolgozunk a bőr tisztítása, 

pH-egyensúlyának folyamatos biztosítása, illetve bőrünk/szervezetünk BeLSŐ és KÜLSŐ 

táplálásának, tisztításának érdekében. Melyek így együttesen megvalósítják, hogy egy idő 

után, a bőrünk képes önmaga a jobb működése által kijavítani hibáit, illetve képes megújul-

ni. ezt hivatott erősíteni a szalon alapfelszereltsége, a BIOReGULÁCIÓ (BRT) is.

KÉZÁPoLÁS A magabiztos gyakorlattal, több éves szakmai tapasztalattal rendelkező 

szakemberek manikűrben (lakkozás, géllakkozás, körömépítés), pedikűrben és gyógype-

dikűrben egyaránt magas szakmai színvonalat képviselve végzik munkájukat OPI, Gelish, 

CND, Brisa Lite professzionális termékcsaláddal.

onLInE FoGLALÁS 
www.lavendernails.hu

MAMMuT I. 
FÖlDSZInT 

Rossmann mellett
+36 20 339 6902

LAVEnDER 
nAILS&SKIn 

CARE szalon
Kozmetika, kéz- 

és lábápolás, 
gyógypedikűr

SZoLÁRIUM 
StÚDIó 

ITT A nYÁR! 

Mielőtt elkezdenénk napozni, vagy szoláriumozni, nem árt, ha végiggondoljuk, milyen a bőrünk, 

milyen bőrtípusba tartozunk. A bőrtípusunk egy öröklött tényező, megváltoztatni nem lehet. ez a 

genetikai tulajdonságunk határozza meg, hogyan reagál a bőrünk az UV-fényre (napra és szo-

láriumra egyaránt) és mennyire képes lebarnulni. Az is elég, ha arra gondolunk, hogy nyáron 

nyaraláskor mennyire barnulunk, vagy leégünk. Bőrünk akkor ég meg, ha több időt napoztunk, 

vagy szoláriumoztunk, mint amennyit az adott időben levő barnultságunk megengedett vol-

na. Kerülni kell a leégést! Az égés károsítja a bőr szerkezetét! Legfontosabb a fokozatosság, a 

mértékletesség és a bőrünk megfelelő hidratáltsága. A szoláriumozás előtti kozmetikum felgyor-

sítja a barnulási folyamatot, bőrregeneráló hatása van és a bőr hidratálásáról is gondoskodik.  

A barnulási program összeállításában segítséget kaphat a Szolárium Stúdió munkatársaitól. 

Megégés nélkül barnulhat az eU előírásoknak megfelelő csokicsöves gépeinkben.

• Változott-e súlya mostanában, miközben  

 ugyanannyit eszik, mint régen?

• Hullik a haja?

• Bőre szárazzá vált, vagy épp ellenkezőleg,  

 meleg és izzadt?

• Hiába tesznek meg mindent, nem érkezik  

 a várva várt utód?

• Az utóbbi időben gyakran van hasmenése  

 vagy éppen székrekedése?

• előfordul, hogy szívdobogásérzése van?

• Levertnek, egykedvűnek érzi magát vagy  

 nagyon is izgatottá vált az elmúlt időben?

A felsorolt tünetek, állapotok mindegyikét okoz- 

hatja a pajzsmirigy megváltozott (csökkent  

vagy fokozott) működése. ennek megítélésé- 

ben hasznos segítséget nyújtanak a labora-

tóriumi vizsgálatok. Pajzsmirigycsomag ára: 

5900 ft + vérvételi/adminisztrációs díj 

 ÚJ hELyEn!
A MAMMuT I. 

FÖlDSZInTen, 
az l002 üzletben.

bEJELEntKEZÉS 
ÉS InFoRMÁCIó
+36 20 476 4546        

www.szolarium-zsu.hu

CEntRUM-LAb
egÉSZSÉg – 
ebből csak 

egy van

MIKoR LEhEt SZÜKSÉG A VÉRVÉtELLEL tÖRtÉnő PAJZSMIRIGyVIZSGÁLAtRA?

IGÉnybE VEhEtő: 
CEntRUM-LAb KFt. 

KÖZPontI
 LAboRAtóRIUM

MAMMuT II. 4. eMeleT
centrumlab.hu



a kedvenc 
sportodat 
és hozd 
a legjobb 
formádat!

WEllNESS

biztosan tudod már, hogy a 
formás és egészséges test, 
valamint a sugárzó önbizalom 
kulcsa a kiegyensúlyozott táplálko-
zás mellett a rendszeres mozgás.
Ha szeretnél jövő nyáron büszkén 
lépkedni a strandon, akkor most 
kell elkezdened az életmódváltást.
Próbálj ki minél több mozgás-
formát, hogy megtaláld azt, 
melyet szívesen űzöl, céljaidnak 
és esetleges egészségügyi prob-
lémáidnak megfelelő, valamint a 
leginkább hatékony számodra!
A csoportos órákon szakképzett 
edző vezetésével, biztonságosan 
és eredményesen sportolhatsz. 

A lite Wellness Club Mammutban 

több mint 20 féle csoportos óra-

típus és heti 120 edzés időpont közül 

választhatsz! ha még nem jártál ná-

lunk, regisztrálj weboldalunkon próba- 

hétre és tesztelj közülük minél többet  

7 nAPon Át, 2800 FoRIntÉRt!

LItE WELLnESS CLUb 
MAMMuT II., 4. eM.

litewellness.hu

TAlÁlD Meg 



Pump, azaz testépítés az aerobik teremben! A férfiak 
mellett a hölgyek számára is fontos, hogy rendszere-
sen végezzenek súlyzós edzéseket. A feszes karok, 
valamint a formás fenék és lábak eléréséhez nélkülöz-
hetetlen a súlyzó rudak és tárcsák használata, melyek 
segítségével még gyorsabban érheted el a kívánt 
formát és szabadulhatsz meg a feleslegtől.
A pörgős zene megalapozza a hangulatot, a változatos 
és egymást tudatos sorrendben követő gyakorlatok 
pedig garantálják a fejlődést. 
Az edzői kontroll melletti, szabályos kivitelezésnek 
és az alapos bemelegítésnek köszönhetően a Pump 
edzés teljesen biztonságos.
Az izomtömeg növekedésével gyorsul az alapanyag-
csere és nő a kalóriaégetés, így a megszerzett forma 
megtartása sem esik majd nehezedre. Kezdd el most!

01 PuMP 
Vér tamás

A Pilates nem véletlenül a hollywoodi sztárok titkos 
edzésmódszere, ami már a 20. század eleje óta hódít. 
Lassú, koncentrált erősítő gyakorlatokból álló és sok 
nyújtással kiegészített tréning, mely teljes egészé-
ben átmozgatja a testet és feszes, szálkás izomzatot 
eredményez. Az erőközpont helyes használatán és a 
rengeteg stabilizációs feladaton keresztül megtanít a 
helyes testtartásra.
A mozgás végzése közben különösen nagy hangsúlyt 
kap a tudatos légzés, mely nem csak a hatékonyságot 
növeli, de fejleszti a koncentrációs készséget és segít 
megszabadulni a felgyülemlett feszültségtől.
Ha egy komplex, bármely életkorban végezhető 
mozgásformát keresel, mely különösen fejleszti a 
törzsizomzatodat, a Pilatest neked találták ki!

02 PIlATeS 
Rakotomalala Myriam
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A modern köntösbe bújtatott, de klasszikus aerobik 
alapokra épülő Alakformáló óra egyszerűségével és 
változatosságával téged is elvarázsol majd! A saját 
testsúlyos és különböző eszközökkel végzett erősítő 
gyakorlatok mellett, állóképességedet fejlesztő, pörgős 
blokkokra is számíts az óra során!
A fokozatos intenzitású bemelegítést követően minden 
izomcsoportod megdolgoztatásra kerül, melyhez 
edzettségi szintedtől függően többek között kézi súly-
zót, gumiköteleket, kis és nagy labdákat, valamint step 
lépcsőt is használni fogsz. A vidám, ütemes zenéknek 
köszönhetően gyorsan repül az idő!
A váltakozó terhelés következtében edzés után is órákig 
magas a kalóriaégetés, így ha egy jó hangulatú csopor-
tos órát keresel, mely segít gyorsan megszabadulni a 
feleslegtől, válaszd az Alakformáló óratípust!

03

04

AlAKFoRMÁlÓ 
AeRoBIK

FunKCIonÁlIS 
JÓgA

nagy Fanni

Vadász Ákos

A Funkcionális jóga küldetése, hogy megőrizze és visszahozza 
testi és lelki fiatalságodat. Ez a modern jógarendszer nem az indiai 
hagyományokon nyugszik, hanem kifejezetten az európai ember 
testfelépítése és szükséglete szerint épül fel, többek között a nyuga-
ti sporttudomány, gyógytorna és manuálterápia kutatásai alapján. 
A nyújtó hatású és az egyensúlyt fejlesztő gyakorlatok mellett renge-
teg erősítő elemet is alkalmaz, melyek segítségével a hajlékonyság 
megtartása mellett tested izmos és szálkás lesz. Megerősödnek a 
gerinc tartóizmai, megszűnnek a hátproblémák, feszes és formás 
test, valamint helyes tartás alakul ki. A funkcionális jóga testre 
gyakorolt pozitív hatásai mellett, szellemi és lelki kikapcsolódást 
elősegítő szerepe sem elhanyagolható. A test edzése közben 
mentálisan is erősít és feltölt, segíti a pozitív energiák áramlását 
és egyensúlyba hozza a fizikai testet, a lelket és a szellemet. Ha 
harmóniára, rugalmas és kortalan testre vágysz, akkor mindenképp 
csatlakozz Funkcionális jóga óráinkhoz!

WEllNESS



Tekerj az egészségedért! A Spinning® egy zenére végzett, 
kerékpáros edzésforma, melyet a dél-afrikai kerékpárver-
senyző, Jonathan Goldberg fejlesztett ki 1987-ben. A 90-es 
évek óta már Magyarországon is töretlen sikernek örvend. 
Titka, hogy komplex élményt nyújt a résztvevők számára. A 
ritmusos zenének, a hangulatos fényeknek és az edző moti-
vációjának köszönhetően azonnal magával ragad.
Kiválóan fejleszti a keringési- és légzőrendszert, növeli az 
állóképességet és remek zsírégető hatású!
A Spinner® kerékpárok kényelmesek és az egyén méreteire 
állíthatóak, így az edzés teljes mértékben ízületkímélő. A 
különböző tempójú zenéket követve, a tekerési technikákat 
váltogatva és a nehézséget állítva szabályozható a terhelés, 
így könnyebb és nehezebb szakaszok követik egymást az 
óra során. A Spinning® nem más, mint buli és tudatosan 
felépített edzés egyben, ahol rengeteg kalóriát égetsz, 
miközben teljes mértékben kikapcsolódsz.

06 SPInnIng® 
Keresztes Anna

Ha nem próbáltad még a TRX® edzést, épp itt az ideje!  
A TRX® egy mozaikszó, mely magyarul teljes testtel végzett 
ellenállásos edzést jelent. Az elmúlt évek sláger mozgásfor-
mája, hiszen különösen gyors eredményt lehet elérni vele 
mind az erős, szálkás izomzat, mind a kiváló állóképesség 
kialakítása terén. A TRX® eszköz egy állványra függesztett 
heveder, melyet az amerikai haditengerészet edzéséhez 
fejlesztettek ki. 
A hevederbe a kezet vagy lábat beakasztva, különböző 
támaszhelyzetekben elhelyezkedve a teljes test megmoz-
gatható. Az edzés során végig dolgoznak a törzsizmok, me-
lyeknek folyamatos fejlesztése nélkülözhetetlen mindenki 
számára. 
Hatalmas előnye, hogy az alátámasztási pont távolságának 
változtatásával vagy akár kiegészítő eszközök használatával 
a feladatok bármely edzettségi szinten végezhetőek!
A gyakorlatok száma végtelen, így sosem unod majd meg!

05 TRX® 
horváth Gréta



KÖNYV -
AJÁNLÓ

 AnGELA LIDDon
RAgYogJ!

4999 FT
LIbRI

PAUL KALAnIthI  
elIllAnÓ lÉleKZeT

4999 FT
LIbRI

A szerző betekintést enged kétségekkel teli gyötrődésébe, keresé-

sébe, így megérezhetjük, milyen lenne „mindent” elveszíteni, könyve 

mégis szívmelengető életigenlést és hálát ébreszt bennünk szerettein-

kért és az örömökért, amikkel az élet a születés és a halál között elhal-

moz minket – amelyeket korábban észre se vettünk.

RICh hARRIS
gRIll & TűZ

120 különleges 
recept kerti 

grillpartikhoz

4999 FT
LIbRI

ez a könyv mindenkinek szól. Mindegy, hogy vegán vagy, vagy 

csak érdeklődsz a vegán étkezés iránt, vagy egyszerűen csak 

egy finomat szeretnél enni, ami még ráadásul egészséges is.

A szerző az utazásai során gyűjtött különleges, mégis 

könnyen elkészíthető recepteket, a merész ízeket és kiváló 

technikákat mutatja be. A kötet a grillezés és a füsttel sütés 

minden titkát és fortélyát feltárja.

KÖNYV
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ÉDESKEttES 
lIPTAI ClAuDIA - PATAKI ÁDÁM 

6900 FT
LIbRI

bUDAI ZSAnEtt – tontÉ bARbARA 
RoMAnI gASTRo 

5990 FT
LIbRI

Édesség, szerelem, szenvedély és boldogság – ezek a fogalmak szinte egy-

beforrtak. Édes szavakat suttogunk kedvesünk fülébe. Édesnek érezzük az 

életet, ha éppen boldogok vagyunk. egy csupa csokis desszertet csakis 

élvezettel szabad elfogyasztani, és kizárólag akkor sikerül, ha szenvedéllyel 

és odaadással készült.

Szeretünk enni, etetni. Szeretjük a bennünk rejlő kreativitást és alkotóvá-

gyat a főzésben kiteljesíteni. Főzünk a családunknak, főzünk a barátaink-

nak, étellel békítjük meg a másikat, és ha valami jó történik, az tökéletes 

alkalom arra, hogy együnk valamit. Az elsődleges célunk, hogy megis-

mertessük és újraértelmezzük a cigány konyhát.

Ki ne szeretné paleós házigazdaként is el-
kápráztatni vendégeit gusztusos, étvágyger-
jesztő falatkákkal, amelyek egész sé gesek, 
ugyanakkor képesek a „hagyományos” kosz-
ton elő barátaink elismerését is kiváltani? 
Vagy épp fordítva: mit is készíthetünk paleós 
vendégeinknek, ha nem ástuk még bele ma-
gunkat a szakirodalomba, mégis szeret nénk 
őket megfelelő fogadtatásban részesí teni? 
Mindezt, ha lehet, egyszerűen és gyorsan,  
még abban az esetben is, ha nem vagyunk járatosak a sütésben- 
főzésben, hogy semmi se állhasson az együttlét, a jó társaság 
útjába!

Mezei elmira legújabb szakácskönyvében az egyszerűbb, pár 
perc alatt elkészíthető harapnivalók éppúgy helyet kaptak, 
mint a nagy ünnepek szépséges és olykor rafinált falatkái, ame-
lyektől egész biztosan tátva marad majd a vendégsereg szája. 
A nagy klasszikusok paleo verziói mellett nemrég született, 
kreatív kombinációkkal is megörvendeztet minket a szerző, 
aki egyúttal – az ízeken keresztül – világ körüli utazásra is in-
vitálja olvasóit. A szerző nagy hangsúlyt fektetett arra is, hogy 
az ételek színei, ízei, textúrái összhangba kerüljenek egymás-
sal, hiszen azt vallja, itt egyetlen falat is olyan, akár egy műal-
kotás: abban kell meglelnünk a tökéletes harmóniát.

Fotó © Hajas Orsolya

2940 Ft

JAFFA.HU

falatkák
VENDÉGVÁRÓ

9 786155  418556
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PAleolIT VenDÉgVÁRÓ FAlATKÁK

2940 FT
LIbRI

Ki ne szeretné paleós házigazdaként is elkápráztatni vendégeit gusztusos, ét-

vágygerjesztő falatkákkal, amelyek egészségesek, ugyanakkor képesek a ha-

gyományos koszton élő barátaink elismerését is kiváltani? Vagy épp fordítva: mit 

is készíthetünk paleós vendégeinknek, ha nem ástuk még bele magunkat a szak-

irodalomba, mégis szeretnénk őket megfelelő fogadtatásban részesíteni?
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MAMMUt nECKERMAnn PARtnER MAMMuT II. 2. eM.
Tel.:	(70)	312-4278;	(70)	364-5567	•	info@mammutneckermann.hu
Mammut neckermann Partner eng. sz.: u-000142/2001.

Tökéletes nyaralás bármikor? Ismerje meg újdonság-

ként a Kanári-szigetek két lenyűgöző tagját, a 150 km 

hosszú csodálatos fehérhomokos tengerparttal rendel-

kező üdülőparadicsomot, Fuerteventurát és a misztikus 

vulkán-szigetet, Lanzarotét, ahol arany- és fekete homo-

kos partok és kis öblök húzódnak az óceánba omló szir-

tek lábánál.

Mártózzon meg az óceán kristálytiszta türkizkék vizé-

ben, mozgassa át izmait a számtalan sportlehetőség 

egyikével, pihenje ki a hétköznapok fáradalmait, és sze-

rezzen családjának életre szóló fantasztikus élményeket! 

Fehér álom vagy 
a misztikus tűz 
szigete?

UTAZÁS-
AJÁNLÓ

neCKeRMAnn



425 900 FT / FŐTŐl / 11 ÉJ
InDULÁS 2017. augusztus 23.
Teljes ellátással, repülővel, 
magyar idegenvezetővel

VIStA UtAZÁSI IRoDA MAMMuT I., 1. eM.
+36	1	315	11	05		mammut@vista.hu.
vista.hu

Tartson velünk egy igazán különleges hajóúton, mely során Nagy-Britannia és Ír-

ország ősi legendáktól misztikus tájait fedezheti fel! A hajóút során megtekintheti 

a híres Loch Ness-i tavat, sétálhat Glasgow-ban és edinburgh-ben, majd Dublin-

ban és Corkban köt ki a hajó, az utolsó megálló pedig Southamptonban lesz – 

a tengeri napokon pedig élvezheti a luxushajó szolgáltatásait!

A misztikus brit-
szigetek felfedezése
csoportos hajóút repülővel, 
magyar idegenvezetővel – 
MSC Preziosa

BuDAPeST – hAMBuRg (1 ÉJ) 

| TengeRen | InVeRgoRDon 

| TengeRen | gReenoCK

DuBlIn | CoRK | TengeRen 

SouThAMPTon | TengeRen 

hAMBuRg – BuDAPeST

VISTA
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olYMPuS ToughT Tg-5 
digitális fényképezőgép

MEDIA MARKt
ÁR AZ ÜZleTBen   

FenIX uC 30 
zseblámpa

MEDIA MARKt 
ÁR AZ ÜZleTBen   

olYMPuS Pen e-Pl8 fényképezőgép 
MEDIA MARKt ÁR AZ ÜZleTBen  

Utazáskor, nyaraláskor fontos, 
hogy könnyű, kisméretű és tartós 
fényképezőgépet, technikai, műszaki 
cikket tudjunk magunkkal vinni, 
becsomagolni. Ebben nyújt segítséget, 
ad tippeket összeállításunk. 

hoLIDAy
HIgH-TECH
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SAMSung 
geAR 360 
(2017) 
SAMSUnG 
ExPERIEnCE 
StoRE
ÁR AZ 
ÜZleTBen   

SJCAM SJ7 STAR 
sportkamera vízálló tokkal
ExtREME DIGItAL
ÁR AZ ÜZleTBen          

SAMSung gAlAXY S8+ 
kártyafüggetlen okostelefon            
SAMSUnG ExPERIEnCE StoRE
ÁR AZ ÜZleTBen  
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HOBBY

Születésnapokra, kerti partyk-
hoz, nyáresti rendezvényekhez 
nyújtunk ezúttal könnyen és 
gyorsan elkészíthető dekoráci-
ós ötleteket, tippeket.
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3. PoMPon
Léggömbökből asztali dekor is készíthető! A lufik fe-

lületére pomponokat rögzítettünk műanyag ragasz-

tóval. A kész ballonok végére rövid damilt kötöttünk, 

ennek végére nehezék került (nehezebb kavics).  

ezt belehelyeztük egy üvegpohárba. A damilt és a 

nehezéket elrejtendő pedig pomponokkal töltöttük 

meg a poharakat; ehelyett jó ötlet akár a dekor- 

gyöngy, vagy a cukorka is.

1. LUFI GIRLAnD VoL 1
A héliummal megtöltött léggömbök zsinórjára színes kar-

tonokból, illetve arany alumíniumos papírból kivágott kör, 

illetve téglalap formájú gigantikus konfettik kerültek.  A kivá-

gott formákat a lufira kötött damilra ragasztottuk két oldalról.  

A lufik alját akril festékkel – ez esetben aranyszínű – befes-

tettük, így még egyedibbé téve a léggömböket. 

PARty 
TIMe 



®

2. LUFI GIRLAnD VoL 2
A girland ez esetben drót alapú műborostyán volt, amire akár valódi 

virágokat is erősíthetünk. 

5. GyERtyAtARtó
Fimo gyurmából karikákat, hengereket készítve, ezeket 

kiégetés után egymásra ragasztva trendi gyertyatartót 

készíthetünk. előnye, hogy gyakorlatilag bármilyen szín- 

kombináció és stílus kikeverhető, elkészíthető! 

Minden kellék és eszköz: hobby MűVÉSZ 
DEKoRboLt MAMMuT I. 3. eM. hÁTul A MoZI MelleTT!
Az üzlet a mozi felújítása alatt is folyamatosan üzemel!

A magazinban található minden tárgyfotózáshoz szükséges kellék 
biztosításáért köszönet a hobby MűVÉSZ DEKoRboLtnAK!

4. „bALLon CARD”
Mini lufik mini vödröcskékben. Kerülhet rá menü szett, 

ültető névsor, vagy üdvözlő üzenet akár. Jó ötlet a lufik-

ba rejtett led mini lámpa is, így az asztali dekor este is 

látványos marad. A ballonokat ismét damilra kötött ne-

hezékekkel rögzítettük a vödröcskékhez. 



SPORT

MAMMUT MAGAZIN    2017 NYÁR64 

„Megérkezett” 
a mezőnybe

InTeRJÚ RAngA PÉTeRRel

SPORT
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Ranga Péter és navigátora új a ma-
gyar ralibajnokságban, s nemcsak 

azért, mert ők ketten korábban 
nem versenyeztek együtt, hanem 

azért is, mert a pilótának ez az első 
teljes hazai szezonja – korábban 

az európa-bajnokságon tépdeste a 
babérokat. ehhez képest nagy 

tervekkel érkezett, és jó úton jár.
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Milyen tapasztalatokat hozott az első három verseny? 
Arra jöttünk rá, hogy nagyon erős a magyar mezőny. 
azért ez már az első futam nevezési listáját elnézve sem lehe-
tett nagy titok…
Persze, sejtettük már akkor is, látva a nagyon sok csúcskategóriás 
autót a nevezési listán, hogy nem lesz könnyű dolgunk, de meg-
mondom őszintén, nem gondoltam, hogy ilyen sokan mennek 
ennyire gyorsan, s hogy ilyen minimálisak lesznek a különbségek. 
A lényeg, hogy három versenyen vagyunk túl, s a mérlegünk két 
negyedik hely és egy technikai hiba miatti kiesés – utóbbit azért 
sajnálom nagyon, mert ott egy biztos dobogós helyet veszítettünk 
el. Ötödikek vagyunk a bajnokságban, ráadásul egy versenyt mínu-
szolni is lehet a végén, úgyhogy nincs veszve semmi. 
eddig azt kapta a magyar bajnokságtól, amire számított? 
Becsülettel felkészültünk minden versenyre, amit lehetett, megtet-
tük, és a lehetőségekhez képest képben is voltunk a pályákkal kap-
csolatban. Tudja, nekem mindig azzal 
van a bajom, amikor először megyek 
egy versenyen, hogy a pályabejáráson 
nagyon lassan lehet menni, és hatvan-
nal haladva elég nehéz felmérni, hogy 
miként fogunk adott kanyarban 180 
km/órás sebességgel elfordulni. ezzel 
kapcsolatban csak azt akarom monda-
ni, hogy helyzeti előnyben van, aki már 
járt ezeken a pályákon – jól tudom ezt a 
Mecsek-ralis tapasztalataimból is, ahol 
meg nekem nagyobb a helyismeretem. 
ezt hívják úgy, hogy tanulóév.
Igen, ha jövőre ugyanezekre a pá-
lyákra visszatérünk, már nem lesz 
semmi gond. És már most sincs, mert 
kielemeztük a történteket, tudtuk, hol 
követtünk el hibákat, hol maradtak bent tizedmásodpercek, má-
sodpercek. 
ezek szerint elemző típus? 
Inkább tudatos. Próbálok mindent megtervezni a versenyek előtt, 
felépíteni magamban a pályákat, s mindezt azért teszem, mert nem 
szeretem a meglepetéseket. A tanulásban, tapasztalatszerzésben 
segít, hogy például a legutóbbi verseny után összehasonlítottuk az 
adatainkat néhány versenyzőtársunkéval, és abból is nagyon hasz-
nos következtetéseket vontunk le. 
Hogyan tudnak együtt dolgozni a navigátorral? 
Tavaly egy tesztversenyen mentünk először együtt Horvátország-
ban, azután meg a Mikulás-ralin, és mindkettőn jó eredményt ér-
tünk el – annak ellenére, hogy például a horvát pályákon egyikünk 
sem járt korábban. Már akkor nyilvánvaló volt, hogy jól tudunk 

együtt dolgozni, és ez bebizonyosodott az idei futamokon is. ehhez 
jön még – és nekem ez nagyon fontos –, hogy emberileg is jól ki-
jövünk egymással, baráti a viszonyunk. Szerintem ez lényeges kér-
dés, mivel a versenyhétvégéken öt-hat napokat töltünk együtt, és 
a ralit nyilván azért is csináljuk, hogy jól érezzük magunkat, ehhez 
pedig kell a jó kapcsolat. 
az utóbbi években egy-egy futamon már rajthoz állt itthon, 
de akkor még csak afféle előkelő idegenként besétált. Hogy 
fogadták most, hogy már potenciális ellenfélként kell önnel 
számolni? 
Semmi sem változott – akivel jóban voltam, azzal most is jóban 
vagyok, akivel nem volt semmilyen viszonyom, azzal most sincs. 
ellenségeskedést nem érzek senki részéről, mindenki a saját dol-
gával van elfoglalva. Persze, amikor harc van a pályán, este nem 
ülünk össze sörözgetni, de szerintem ez így normális. 
Jó érzés, hogy a testvére, ifjabb ranga László az idén a csa-

pattársa? 
Nagyon jó, és nagyon hasznos – neki 
is, nekem is. Lacinak kevesebb a ta-
pasztalata az autóval, a mi tavalyi be-
állításainkra hagyatkozik, de szerintem 
lassan eljön az ideje, hogy saját ötletei 
lesznek. 
Mennyire nehéz vezetni egy ilyen 
r5-ös Skoda fabiát? 
Alapvetően nem nehéz – a Mitsubishit 
nehezebb volt. ez egy épített, gyári ver-
senyautó, amit arra terveztek, hogy ver-
senyezzenek vele – jó a fékje, direktebb 
a kormányzása, minden egyes porciká-
ját úgy tervezték, hogy megkönnyítsék 
a pilóta dolgát. Az utolsó másodperce-
ket, tizedeket megtalálni azonban nem 

könnyű – ott már nagyon sok apróság közrejátszik. egyelőre a saját 
fejünk után megyünk a beállításokkal, de talán év közben érkezik 
egy mérnök, aki megkönnyíti majd a dolgunkat. 
Mi volt a kedvenc momentuma eddig az idény során? 
Az Ózd-rali második napja, amikor Salgótarján környékén az első 
három szakaszból kettőt megnyertünk. Akkor éreztem igazán, 
hogy megérkeztünk a mezőnybe. Sajnos a következő szerviz után 
technikai hiba miatt kiestünk, de az önbizalmamnak nagyon jót tett 
az egész, és a csapaton is éreztem, hogy nagy lökést adtak a rész-
sikerek – mindenki még elszántabban dolgozott. 
Ha arra kérném, tekintsen egy kicsit előre, mit mondana? 
A jelennel sincs bajom. Jól állunk, de Veszprémben és Pécsett – 
ahol jobb a helyismeretünk – szeretnénk már a verseny elejétől 
kezdve az élmezőnnyel harcolni…

Próbálok mindent 
megtervezni a ver-
senyek előtt, felépí-
teni magamban a 

pályákat, s mindezt 
azért teszem, mert 

nem szeretem a 
meglepetéseket.
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földszint / ground floor
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TÖmeGKÖZleKedéS CSATlAKOZÁSI leHeTŐSéGeK

m1

vIllAmOS 4-6 | 56 | 56A | 61 | 17 | 59A | 59B

BuSZ 21 | 21A | 16 | 102 | 39 | 922 | 22 | 222 | 22A | 956 | 156 | 5 | 155 | 960 

128 | 129 | 140 | 140A | 128 | 142 | 990 | 956 | 116

mAmmuT I

mAmmuT II. 

1023 Budapest, Lövőház utca 2-4.

meGKÖZelíTHeTŐ

SZÉLL KÁLMÁN TÉR-ről 2 perc gyalog

SZÉNA TÉRTŐL 1 perc gyalog



A KIZÁRÓLAG A MARIONNAUD 
ÜZLETEKBEN ÉS A 

WWW.MARIONNAUD.HU OLDALON.*

KERESSE
NYÁRI AJÁNLATUNKAT

*Az ajánlat kizárólag a készlet erejéig elérhető
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