


Szabó László 
Üzemeltetési Igazgató

Nyári  
kéNyeztetés a 
MaMMutbaN
bevásárlóközpoNtuNkba is betört a Nyár,  
aMi köztudottaN a lazulásról, piheNésrôl  
és a hétközNapokból való kiszakadásról szól. lapuNk 
aktuális száMából Megtudhatják, Mi Mivel szeretNéNk 
hozzájárulNi az öNök kikapcsolódásához!

hölgyek bizonyára megbocsátják nekem, hogy nem a divatoldalakkal szoktam 
kezdeni a Mammut Magazin átböngészését, bár az igazat megvallva, mindig jól-

eső érzéssel tölt el, milyen változatos bevásárlóközpontunk kínálata, hányféle stílus-
irányzatból és színárnyalatból válogathatnak látogatóink. A mostani szám terveit né-
zegetve is ezt éltem át: az biztos, hogy nálunk egy nyaraláshoz mindent be tudnak 
szerezni a legfrissebb trendeknek megfelelően! Kedvenc rovatom, a nagyinterjú most 
sem okozott csalódást, az első betűtől az utolsóig végigizgultam a beszélgetést 
Rakonczay Gáborral; ezenkívül utazási irodáink ajánlatai különleges helyekre kalau-
zoltak el, és betekintést nyerhettem a tequila történetébe is. Ha Önök is kedvet kap-
nak ez utóbbi italhoz, szórakozóhelyeinken kipróbálhatják újonnan megszerzett tudá-
sukat, de további számos kényeztető lehetőséggel is várjuk látogatóinkat a nyár folya-
mán: egy különleges frappuccino vagy jegescsokoládé, Eszterházy-fagylalt, ebédidő-
ben valami halkülönlegesség az újonnan megnyílt Nordsee-ből, vagy egy kemencében 
sült valódi pizza...

A legfontosabbat pedig a végére hagytam: marketingosztályunk nyáron sem hagyja 
Önöket kedvezmények nélkül! Az óriási sikerre való tekintettel folytatódik kuponos 
akciónk! Minden hónapban egy csütörtökön, kivéve augusztus 9.-én. 20, 30, 50%-os 
kedvezménnyel vásárolhat a Mammut több mint 300 üzletében! Érdemes kihasználni 
ezeket a napokat, hiszen minden, a nyaraláshoz szükséges felszerelés beszerezhető egy 
füst alatt. Várjuk Önöket mindennap, óriási választékkal és sok nyári kényeztetéssel!
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„Fejben kell eldőlnie annak, hogy ha 
valamilyen helyzet adódik, akkor azt 
hogyan kell, hogyan lehet megoldani. Mert 
nincs két egyforma hullám, két egyforma 
szituáció. Fontos, hogy az ember jól tudjon 
rögtönözni, gyorsan dönteni. Hiszen kinn  
a vízen minden másodperc számíthat.”
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Az óceánra rá  
lehet kattanni... 

Néhány perccel a megbeszélt időpont után feltűnik vékony, szikár alakja a Mammut II. forgatagában. 
Valahogy várjuk a „barázdált, viharvert tengeri medve”-ábrázatot, de ehelyett egy nyílt, tiszta tekintetű, 
mosolygós fiatalember nyújt kezet, és kér elnézést az elhanyagolható késésért. Kézfogásának kemény 
határozottsága azért helyretesz bennünket: ez a 31 éves férfi egy kenuval, a világon elsőként, hatvan 
nap alatt átevezte az Atlanti-óceánt, és több mint ötezer kilométert tett meg.

Ne haragudjon meg az észrevételért, de nem éppen 
úgy néz ki, mint egy keménykötésű kajakos...  
Hogyan lett önből az óceánt átszelő magányos hajós?
Nagyon sok maratont futottam le, és ez komoly előképzett-
ségnek számított. Amikor beértem a célba, akkor mögötte 
voltam valaminek, ami rengeteg lemondással, izzadással járt, 
ugyanakkor valamiféle jóérzéssel töltött el a tény, hogy teljesí-
tettem, megcsináltam. Ez volt az indulás, ez adta a fizikai ala-
pot. Aztán a középiskolában megismerkedtem Vikivel, a fele-
ségemmel. Vonzott bennünket a tengeri vitorlázás, navigációs 
tanfolyamokat végeztünk, rengeteget voltunk a vízen, több 
éven át vitorláztunk. Majd első magyar vegyes párosként át-
eveztük az Atlanti-óceánt. Megvalósítottuk egy álmunkat. Erre 
tettük fel az életünket.

Akkor nem volt kérdés, hogy ha úgy adódik,  
ismét nekivág – egyedül is.
Igen. Bár sokan átkelnek az óceánon ilyen kis hajóval, de még 
többen feladják. Mert amikor egyedül vagy a vízen, távolodik 
a part, eltűnik a horizonton, hátramarad a családod, a baráti 
köröd, a biztonság, a civilizáció, és minden mozog, körben 
csak napokig, hetekig hullámzó vizet látsz, akkor ezt nagyon 
kevés ember tudja feldolgozni. Ez nagyon erős érzés, hajla-
mosít a pánikra. Az egyedüllét felismerése összeszorítja  
az ember gyomrát, és pontosan tudja, ha valami történik, 
azért ő lesz a felelős. Senki más, csak önmaga. Ha valamilyen 
feladatot meg kell oldani, akkor csak magunk vagyunk. Nem 
számíthatunk senkire. Odakint vagy meg tudsz oldani egy 
helyzetet, vagy nem.

Mentális készülés?
Érdekelt a téma, tudatosan válogattam össze a szakirodal-
mat. Fejben kell eldőlnie annak, hogy ha valamilyen helyzet 
adódik, akkor azt hogyan kell, hogyan lehet megoldani. Mert 
nincs két egyforma hullám, két egyforma szituáció. Fontos, 
hogy az ember jól tudjon rögtönözni, gyorsan dönteni. Hiszen 
kinn a vízen minden másodperc számíthat.

Ezt a képességet lehet fejleszteni?
Ehhez alapból kell egyfajta alkati adottság. Nem elég a fej-
lesztés, mert az egy ponton megáll, megreked. Ha valaki pá-
nikra hajlamos bizonyos szituációban, akkor nincs tovább… 
De ha valaki nem, akkor onnan közelíti meg a feladatokat, 
hogy bármi is történik, megoldom. És meg is oldja.

Mint amikor megszakadt önnel a kapcsolat?
Felborult a hajó, leszakadt a szellőzőnyílás burkolata, ömlött 
be a víz. Minden a feje tetején állt. Ilyenkor az érzékelés kiéle-
sedik, néhány másodpercem volt csupán a döntésre, mit is 
tegyek. Borzasztóan féltem, halálfélelmem volt… Felgyorsul-
tak az események. Megvolt az esély arra, hogy jön egy hul-
lám, és visszabillenti a hajót. De arra is, hogy van még két 
percem az életemből, és aztán vége mindennek. Kinyitottam 
a kabin ajtaját, kiúsztam, és a tőkesúlyba kapaszkodva, egy 
hullám „segítségével”, többszöri próbálkozásra sikerült visz-
szabillentettem a kenut.

A halál torkából való visszatérés után mit érzett? 
Eufóriát. Néhány perccel korábban még úgy gondoltam, hogy 

rakoNczay gáborral a köNyvek és a terMészet adta tartásról, 
a vitézrôl, a halálféleleMrôl, a lejött körMökrôl, a MédiábaN 
keriNgô félreértésekrôl, a „letett hátizsákról”,  
valaMiNt a MaratoNi futás foNtosságáról beszélgettüNk.
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na, itt a vége… De az embernek beindulnak az ösztönei, ha-
talmas adrenalinfröccsöt kap. Minden logikus és tiszta. Eb-
ben a döntésemben minden benne volt: élet és halál. Úgy 
éreztem, bármit meg tudok oldani, nincs előttem akadály. Ez 
a megkönnyebbült állapot persze csak néhány másodpercig 
tartott. Hiszen nem egy filmben voltam, ahol csupán egy vá-
gás, és a főhős máris tiszta ingben, napbarnított arccal evez 
tovább. Szembesülnöm kellett azzal, hogy mindenem elázott, 
a műszerek tönkrementek, a vihart pedig cseppet sem érde-
kelte a helyzetem. Ekkor tudatosult bennem, hogy nem fog 
menni a kommunikáció, az otthoniak bizonytalanságban lesz-
nek. Innentől ez borzasztóan veszélyes út lesz, ha egyáltalán 
túl lehet majd élni… Két hétig tartott ez a rossz állapot.

Milyen fizikai tünetei voltak mindennek?
Fekete volt a szemem alatt, nagyon vitaminhiányos lettem. 
Sokat fogytam, durván kiázott a kezem, fájt a térdem, sajgott 
a hátsóm. Feltörve, felhorzsolva, málló bőrrel ültem a hajó-
ban. Aki az óceánon evez, azt két dologról lehet felismerni,  
a kezéről és a hátsójáról. Napi tizenkét-tizennégy órát ültem,  
a hajó pedig mindig mozgásban volt. A borulás után két hétig 
ugyanabban a vizes ruhában maradtam. Nem vettem le, mert 
féltem, hogy megfázom. Amikor végre javulni kezdett az idő, 
és lehúzhattam a gumicsizmát, jöttek vele a körmeim is.

Mégsem hátrált meg, nem adta fel.
Pedig nagyon szét voltam csúszva. Az ember elveszíti a kont-
rollt. Már nem tudja, mi az, ami még normális, és mi az, amit 
bár normálisnak érez, már nem az. Ezen el kellett kezdenem 
dolgozni, lépésről lépésre. Megnöveltem a vitaminadagomat, 
és nekiálltam írni. Nagyon sokat jegyzeteltem, papírra vetet-
tem a gondolataimat. S bár szétázott a füzetek egy része, so-
kat azért sikerült megmentenem, mert speciális, vízhatlan 
tokban tartottam. Ezeket a jegyzeteimet naponta visszaolvas-

tam, abból merítettem erőt. Volt, hogy 
csak annyit tudtam leírni, milyen rossz 
egyedül, vagy hogy milyen vizes vagyok. 
Fokozatosan tért vissza az életkedvem, 
a küzdeni akarásom.

Amikor Antiguán végül partot ért, 
és egy kölcsöntelefon segítségével 
kapcsolatba tudott lépni feleségé-
vel, Viktóriával, egy ország 
sóhajtott fel megkönnyebbülve: 
sikerült!
Sokkoló volt a találkozásom a száraz-
földdel, a civilizációval. Nem tudtam 
egyenesen menni, a lábaim olyan gyen-
gék voltak, hogy gyakorlatilag két oldal-
ról támogatni kellett. Mindent szögletes-
nek, merevnek találtam, szédültem.

Amikor ketten húzták-vonták  
a szárazföldön, nem merült fel önben: úristen, mit 
kerestem én a vízen? Megérte?
Most már azt mondom, igen! A vízen a vihar után, a borulás 
után jött el a holtpont. Amikor túl voltam mindenen, akkor vi-
szont az volt bennem, hogy megérte. Ez az út egy egész élet-
re kiható élményt jelent nekem. Most már, hogy túléltem, és itt 
ülök a civilizáció kellős közepén, egy nyüzsgő bevásárlóköz-
pontban, nem adnék egyetlen percet sem az óceánon töltött 
időből.

„Bár nagyon közel 
kerültem a halálhoz, 
  a vízbol nem lehet 
kiszeretni. Úgy 
      éreztem, ha ezt  
túlélem, vizet sem 
akarok látni, hajóban 
 sem akarok ülni.
       Most már azon 
gondolkodom, 
   hová és mikor  
vigyen a következo
        utam.”
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Segítette vagy hátráltatta az, hogy nem magányosan, 
egyedülállóként vágott neki az óceánnak, hanem 
feleséget, családot hagyott hátra?
Viki maximálisan támogatott, hiszen vele korábban már meg-
tettük ezt az utat, így ő pontosan tudta, mit vállalok. De  
a család – hat testvérem van – nagy lelki terhet jelentett. Nem 
engedhettem meg magamnak, hogy rajtuk járjon az eszem. 
Ez nagyon-nagyon nehéz volt, de le kellett tennem a „hátizsá-
kot”. Tudatosan két hét alatt lepakoltam. Másként nem bírtam 
volna végigcsinálni.

Azt tartja a mondás, senki nem próféta a saját 
hazájában. Az azért érzékelhető, hogy nem mindenki 
fogadja el ezt a kétségtelenül hatalmas teljesítményt. 
Olyan visszhangok is voltak, hogy az eltűnése csak 
médiahack volt.

Nem eltűntem, hiszen haladtam az utamon, hanem a borulás 
után a kapcsolat szakadt meg velem. Ezekkel a vádakkal pe-
dig nem tudok mit kezdeni. Úgy gondolom, nincs szükségem 
magyarázkodásra, hiszen a felgyorsult hírforgalom világában 
egy esetleges csalás ténye néhány óra alatt felkerült volna  
a világhálóra.

A kenut, a Vitézt Fa Nándor, a Földet háromszor is kör-
bevitorlázó hajós építette. Hogyan került önhöz a hajó?
Vitéz egy hangárban állt, szerencsére teljesen jó állapotban. 
Kölcsönkaptam Nánditól. Amikor Szeremley Hubáék haza 
akarták hozni, hatalmas viharba kerültek és kénytelenek vol-
tak elvágni a vontatókötelét. Így a Vitéz ott hánykolódik vala-
hol az óceánon. 

Gábor, hogyan tölti a nyarat?
Ismét szeretnék maratont futni. Ezt nem 
hagyom el, hiszen az elsőt még tizenhá-
rom éves koromban teljesítettem. A fel-
készülés közben persze előadásokat 

tartok, az útról pedig könyv készül, ami augusztusban jelenik 
majd meg. Dokumentumfilmet is csinálunk, és játékfilmet is 
terveznek. De hogy ki fog engem játszani, az még maradjon 
titok. Persze ötletek azért akadnak...

Na és az óceánnal vannak még tervei?
A vízen voltam 31 éves. Ott ért a karácsony, a szilveszter, az 
újév, a névnapom is. Mindezeket teljesen egyedül éltem át. Ez 
elég furcsa hangulatot hozott… Fogok még menni egyedül is, 
vitorlással is, csapattal is. Bár nagyon közel kerültem a halál-
hoz, a vízből nem lehet kiszeretni. Kint úgy éreztem, ha ezt 
túlélem, vizet sem akarok látni, hajóban sem akarok ülni, jó fiú 
leszek... Most már azon gondolkodom, hová és mikor vigyen 
a következő utam. Az óceánra rá lehet kattanni…
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bijou	brigitte
Ebben a szezonban a pasztellszínek 

nemcsak a ruhákon, de a kiegészítőkön is 
megjelentek. Egy ilyen hangsúlyos és 

stílusos nyakék még a legegyszerűbb fehér 
pólót is azonnal ünneplővé változtatja.

vAniliA
A Mammut I. földszintjén található 

Steilmann üzletben a Via Appia mellett már 
megtalálható a Vanilia legújabb nyári 
kollekciója is. A többféle fazonban és 

színben kapható stílusos caprinadrágok,  
a színes pamutfelsők és zakók a nyári 

szezon nélkülözhetetlen darabjai.

Hírek

mAgistrAl
A Magistral ebben  

a szezonban is igazán 
nőies és érzéki fürdőruha-
kollekciót dobott piacra. 
Trópusi minták, izgalmas 

rávarott díszítések és 
tökélets fazonok garantál-

ják a medence partján  
a magabiztosságot. 

divathírek
MegMutatjuk a Nyár legdivatosabb 
ruhadarabjait, aMelyek Nélkül NeM érdeMes 
vakációra MeNNi. 

CAmAÏeu
A Camaïeu 2012-es nyári 

kollekciójában minden 
megtalálható, ami ahhoz 
kell, hogy igazán stíluso-

sak legyünk. Lenge 
fagyiszínű felsők, virágos 

blúzok, mentazöld 
kiegészítők a szezon 
toptrendi darabjai.
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mArilyn		
boutique

A Marilyn Boutique 
klasszikus eleganciá-

jú, jól variálható 
36–48-as méretben 

kapható egyedi, 
magyar gyártású 

kabátkái, muszlin-
blúzai és szoknyái 

azok számára 
készülnek, akik 

magabiztos külsőre 
és harmonikus 

megjelenésre 
vágynak. Az üzlet 

kínálatáról a www.
marilynboutique.hu 

weboldalon is 
tájékozódhatnak.

PromoD
A Promod nyári 
kollekciójának olyan 
izgalmas darabjai, 
mint a színes 
overallok, maxi-
szoknyák, virágos 
blúzok és gladiátor-
szandálok jó 
szolgálatot tesznek 
majd a fesztiválsze-
zonban vagy akár 
egy tengerparti 
nyaralás alkalmával. 

CAlvin	klein
Calvin Klein nevét 
manapság már senkinek 
nem kell bemutatni. Valódi 
svájci óraszerkezettel 
ellátott órakollekciói is már 
majdnem olyan népszerű-
ek, mint a tervező ruhái  
és alsóneműjei. A stílusos 
és egyben elegáns órák  
a Juta óra- és ékszerüzlet-
ben kaphatók. 

mArks	&	sPenCer
A Marks & Spencer legelegánsabb, 

Autograph névre keresztelt kollekcióját ismét 
a nagy sikerű Rosie Huntingon-Whiteley és 

Ryan Reynolds páros hirdeti. A kollekció 
miden egyes darabja a legutolsó divatot 
követi, úgy, hogy közben nagyon magas 

minőséget képvisel. Az elegáns nyári 
ruhákért, a stílusos blúzokért és az izgalmas 
kiegészítőkért érdemes az üzletbe betérni.

seCret
A Maryan Beachwear 

Group 2012-es kollekció-
ja ismét különleges és 
egyben funkcionális 

darabokkal kápráztatja el 
a női és férfiszemeket. 
Legyen szó alakformá-

lásról vagy trendkövetés-
ről, a Secret Fehérnemű 

üzletben minden nő 
megtalálhatja a számára 

tökéletes fürdőruhát.

Hírek
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iráNy a straNd! 
összegyÛjtöttük a legMeNôbb straNdruhákat,  
aMe lyekbeN garaNtáltaN jól fogod Magad érezNi  
Még a legNagyobb hôségbeN is. 

Akár a pasztellszíneket, akár 
a neonokat szeretjük, ebben 
a szezonban a szivárvány 
minden árnyalata az üzletek 
polcaira került.

Top, 
Tatuum

Rakott szoknya, 
Marks & Spencer

Szandál, 
Bershka

Strandtáska, 
Camaïeu Szegecses farmersort, 

Bershka

Karkötő, 
Camaïeu

Gladiátorszandál, 
Mango

Fürdősort, 
O'Neill

Nyakék, 
Bijou Brigitte

Farmersort, 
Bershka
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iráNy a straNd! 
összegyÛjtöttük a legMeNôbb straNdruhákat,  
aMe lyekbeN garaNtáltaN jól fogod Magad érezNi  
Még a legNagyobb hôségbeN is. 

A Camaïeu egyszínű 
bikinijeiből érdemes töb-
bet is beszerezni, hogy 
kedvünk szerint párosít-
hassuk őket.

Egy öltözeten belül keverjük nyugodtan a különböző 
neonszíneket, és párosítsuk natúr kiegészítőkkel.

Szalmakalap, 
Camaïeu

Bikini, 
O'Neill

Bikini, 
Marks & Spencer

Nyári ruha, 
Marks & Spencer

Nyaklánc, 
Bijou Brigitte

Táska, 
Mango

Póló, 
Bershka

Fülbevaló, 
Bijou Brigitte

Bikini, 
Camaïeu

Csíkos felső, 
Mango

Karóra, 
Fossil/Divatórák boltja

Bikini, O'Neill 
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blue  
MooN 
cseréljük le uNalMas fekete 
ruháiNkat a sokkal izgal-
Masabb és treNdibb kékre.

Egy öltözeten belül párosítsuk  
a kék különböző árnyalatait,  
és viseljünk hozzá fehér vagy  

világosbarna kiegészítő-
ket, ahogy azt a Marks & 
Spencer modelljén  
láthatjuk.

Farmering, 
Mango

Karperec, 
Bijou Brigitte

Szoknya, 
Marks & Spencer

Farmerruha, 
Levi's

Fürdőruha, 
Marks & Spencer

Bikini, 
Camaïeu

Táska, 
Mango

Ruha, 
Mango

Blúz, 
Camaïeu

Balerinacipő, Humanic
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Királykék, égszínkék, türkizkék, azúrkék  
– ebben a szezonban bármely árnyalatot  
is választod, biztos, hogy ultradivatos leszel. 

Melltartó és bugyi, 
Intimissimi

Ballonkabát, 
Marks & Spencer

Papucs, 
Scholl

Batikolt ruha, 
Mango

Öv, 
Mango

Maxidressz, 
Mango

Ruha, 
Mango

Szoknya, 
Mango

Zakó, 
Camaïeu

Karóra, 
Calvin Klein

Nadrág, 
Marks & Spencer

Szandál, Mexx/Salamander

Szandál, 
Humanic
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Póló, 
Heavy Tools Ing, Heavy Tools

Papucs, O'Neill

Póló, 
Cottonfield

Póló, 
O'Neill

Kapucnis pulóver, 
Cottonfield

Póló, 
Heavy Tools

Póló, 
Heavy Tools

Cipő, 
Marks & Spencer 

Rövidnadrág, 
Cottonfield

Karóra,  
Fossil/Divatórák boltja

Papucs,  
Heavy Tools

beach 
boys 

a szörfösök kedveNc szerelését,  
a laza pólót, rövidNadrágot és 
flip-flop papucsot Most a város-
baN is NyugodtaN viselhetjük.
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Ha a szörfösstílust sze-
retnénk követni, az O'Neill 
nyári kollekciója garantál-
tan tartogat számunkra 
néhány izgalmas darabot.

Ez a tipikus strandstílus 
zárt tornacipővel 
és kockás inggel a 
városban is menő. 

Az igazi szörföskülsőt a térdig érő fürdősortok és a 
mintás pólók kölcsönzik a férfiaknak. Ha mindez meg-
van, akkor már csak egy szörfdeszkára lesz szükség.

Tornacipő,  
Converse

Póló, O'Neill

Cipő, Heavy Tools
Ing, 
Marks & Spencer

Rövidnadrág, 
Cottonfield

Fürdősort, 
Heavy Tools

Póló, 
Marks & SpencerIng, 

Marks & Spencer

Nadrág, 
Heavy Tools

Fürdősort, 
O'Neill

Galléros póló, 
Heavy Tools

Pulóver, Heavy Tools

Sort, O'Neill

Mammut Magazin / 2012. nyár  17

DivAt



széPség
HAir	meet	wArDrobe

Igazítsuk frizuránkat stílusunkhoz! Bármilyen 
öltözködési irányzatot képviselünk, a 

TONI&GUY hajápolási és -formázási termékei 
segítségünkre lesznek abban, hogy frizuránk 
is divatos legyen. A mi kedvenc termékünk  
a Sea Salt Texturising Spray, amelyet ha  

vizes hajunkra fújunk, olyan fürtöket kapunk, 
mintha most jöttünk volna a tengerpartról.  

A TONI&GUY termékek kaphatók a DM-ben! 

Csábít	CAPri	szigete
Az Estée Lauder 2012-es nyári sminkkollekcióját Capri szigetének csábító 

szépsége ihlette. A limitált szériás Bronze Goddess Capri kollekció különleges 
összhatását a meleg árnyalatok és a metálszínek keveredése adja.

tisztA	AmerikA
Amerikai életstílus csupán 

egy ecsetvonásnyira!  
Az ANNY körömlakkok  

a legdivatosabb árnyala-
tokban kaphatók, így akár 

otthon is pillanatok alatt igazi 
New York-i manikűrt vará-
zsolhatunk magunknak.

beautyhírek 
végre itt a Nyár, így egy idôre elrakhatjuk 
a sötét szíNÛ szeMfestékeket és elôvehetjük 
az üde és friss illatú parfüMöket.

virágesô
Az Yves Rocher legújabb limitált szériás 
parfümje igazi üde nyárias illat. Vidám, 
színes külseje friss, fiatalos illatot rejt, 
amelyben a mandarin, a narancs és  

a citom aromája keveredik. 
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széPség

körömlAkk-király
Nail-Box by OPI néven igazi stílusos manikűr- és 

pedikűrszalon nyílt a Mammut I. 2. emeletén! Az OPI 
körömlakkok hihetetlen választékában biztos, hogy 

minden nő megtalálja a számára tökéletes árnyalatot.

férfiAs	játékok
A Shiseido Active Energizing Concentrate szérum 

magasfokú ránctalanító koncentrátum férfiak 
számára, mely feszesíti, vitalizálja a bőrt, csökkenti 

az öregedés és a fáradtság jeleit.

fogyás	mAngóvAl
Az afrikai mangókivonatot tartalmazó 

kapszula sikerének titka, hogy 
csökkenti az étvágyat, mérsékli  

a szénhidrátok felszívódását és segíti  
a zsírbontást. A fogyás így garantált!

HAjfestés	másként
Az IsaDora Hair Mascara egy 
kimosható hajszínező spirál, 

mellyel könnyen vidám és 
szupertrendi színes tincseket 
varázsolhatunk magunknak. 

Kíméletes összetevőinek 
köszönhetően óvja és erősíti 

a hajszálakat.

lADy	million
Paco Rabanne parfümje, a Lady Million Eau de Toilette 

egy üde fás-virágos csokor frissességét idézi.  
A parfüm a gyöngyvirág, a gardénia és a jácint 
illatának keveredéséből született. Gyémántra 

emlékeztető üvege nem hagyja hidegen a női szíveket.

CsoDás	üvegCse
Melyik nő ne szeretné, ha 
fürdőszobájának polcán 

nemcsak hasznos, de szép 
kozmetikumok díszelegné-
nek. A Douglas üzlet kínála-
tában megtalálható Powder 
Spray ezt az igényt elégíti 

ki. A mesés üvegcsébe zárt 
fújható púder garantáltan  
a fürdőszoba ékköve lesz.
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szépségtippek
   nyárra

széPség

make-up

testápolás
A J.S. Douglas Söhne bőrápolá-
si termékcsalád újdonságai jó 
szolgálatot tesznek a strand-
szezonra való felkészülésben.  
A termékekben található aloe 
vera, sheavaj, citromfű, gyömbér 
és fügekaktusz segít megőrizni 
bőrünk fiatalosságát és 
hidratáltságát. Fürdéskor 

használjuk a sheavajas 
relaxáló fürdőtejet, 
amelynek E- és A-vitamin- 
tartalma ápolja a fáradt és 
száraz bőrt. Fürdés után 
pedig kényeztessük 
magunkat a frissítő hatású 
hidratáló testkrémmel.

összegyÛjtöttüNk NéháNy 
trükköt, aMellyel pillaNatok 
alatt felkészülhetüNk a kö-
zelgô straNdszezoNra.

Mielőtt nekivágnánk  
a nyárnak, nem árt kicsit 

körülnéznünk  
a dekorkozmetikai cégek 
háza táján is. A 2012-es 

tavasz–nyári szezon 
pasztellszínű trendjei szépen 
bekúsztak a nők piperetás-

kájába is, így érdemes 
beszereznünk néhány 

púderrózsaszín, halványlila 
vagy babakék szemhéjpú-

dert, egy korallszínű rúzst és 
egy mentazöld körömlakkot. 
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Messze van még a nyaralás? Varázsoljunk tengerparti élményt 
fürdőszobánkba! A Douglas Beauty System tengeri fürdősója, 

testkrémje és iszappakolása segítségével újra puhává és 
selymessé varázsolhatjuk bőrünket, még mielőtt valóban  

a tengerparton ücsörögnénk apró bikininkben.

SPA

szépségtippek
   nyárra

széPség

Ha csak egy icipicit 
odafigyelünk táplálkozásunk-

ra, már azzal hatalmas 
eredményeket érhetünk el.  

A cukros üdítőket, teákat és 
a kávét cseréljük le frissen 
facsart gyümölcslére, így 

nemcsak megfelelő 
mennyiségű vitaminnal látjuk 

el szervezetünket, de 
garantáltan leadunk néhány 
felesleges kilót is. A mango, 
naracs és alma csodálatos 
keverék – biztos, hogy jól 
indul vele a nyári reggel. 

Íme néhány jó tanács ahhoz, 
hogy hajunk nyáron is szép 
és egészséges maradjon. 

Strandolás és napozás után 
használjuk a TONI&GUY 
újjáépítő maszkját, amely  

a sós víz után újra selymessé 
és puhává varázsolja a hajat. 
Hajszárítás előtt nyáron se 

feledkezzünk meg a hővédő 
hajpermetről, illetve 

használjunk szőkítő sampont 
és balzsamot, hogy sokáig 

megőrizzük napszítta, 
világos fürtjeinket.

A napsugarak köztudottan öregítik a bőrt, így nyáron sem 
szabad megfeledkeznünk arcbőrünk hidratálásáról és 

feszesítéséről. A Botoceutical Gold szérumot a 45 éves kor 
feletti bőr ápolására fejlesztették ki. A termék peptideket, 
hialuronsavat, liposavat és aranyszemcséket tartalmaz, 

melyek segítségével egyedülálló tónust kölcsönöz a bőrnek.

arcbôrfeszesítés

haj

táplálkozás
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nyári illat

 nap 
ellen

széPség

Nem győzzük elégszer 
hangsúlyozni a napsugarak 

káros hatásait és a fényvédő 
krémek használatának 

jelentőségét. A Shiseido Sun 
Protection Spray egy 

olajmentes bőrápoló, amely 
megvédi a bőrt a káros UVA/

UVB sugaraktól, könnyű 
textúrájának köszönhetően 
gyorsan felszívódik, ezáltal 

friss érzést nyújt. Használhat-
juk testünkre, arcbőrünkre, 

sőt még a hajunkra is. 

Mielőtt kimennénk a strandra, ne feledkezzünk 
meg körmeink ápolásáról sem. Az Essence új 

körömápolási termékei segítségével olyan kezeket 
és lábakat varázsolhatunk magunknak, mintha 

csak a manikűröstől léptünk volna ki. 

ápolt 
körmök

Igaz, hogy itt a nyár és  
a strandszezon, de ez nem 
azt jelenti, hogy búcsút kell 

intenünk hatalmas szempillá-
inknak. Az Essence get BIG 
vízálló dúsító szempillaspirál 

ideális tartást ad akár 
izzasztó testmozgás, akár 

egy medencés parti 
alkalmával. Tökéletes pillákat 
biztosít maszatolódás nélkül, 

így bátran használhatjuk 
egész nyáron át.

ví
zá

lló
 m

Ak
e-

uP

Nyáron érdemes parfümün-
ket is lecserélni egy üde és 

friss illatra. A DKNY új 
parfümje, a Sweet Delicious 

ínycsiklandó illatával még egy 
különleges süteményreceptet 

is ihletett. A háromféle 
színben és illatban kapható 
parfüm tökéletes választás  

a 2012-es forró nyári 
szezonra.
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széPség

Kényeztessük magunkat 
olyan különleges termékek-
kel, amelyeket nem minden-

nap használunk. A J.S. 
Douglas Söhne sheavajas 
masszázsolaja kellemes, 

bársonyosan selymes érzést 
hagy a bőrön, és megvéd  

a korai öregedéstől. A Sisley 
öregedés elleni testápolója 
pedig igazi különlegesség, 
hiszen egyesíti a szérum 

hatékonyságát a hidratáló-
krémek puhaságával.

A csodálatos bőr megőrzése 
érdekében ne feledkezzünk 
meg a bőrradírozásról sem. 

Napozás előtt különösen 
fontos, hogy eltávolítsuk  
az elhalt hámsejteket, és 
egyenletes bőrfelületet 
biztosítsuk a tökéletes 

barnaság eléréséhez. A La 
Bastidane fügés vagy a J.S. 
Douglas Söhne citromfüves 
bőrradír sókristályai gyengé-

den hámlasztják a bőrt, 
nyugtató, relaxáló hatásúak. eg

y k
is 

lu
xu

s

testradír

neon-  színek
A pasztellszínek mellett ebben a szezonban hódítanak  
a rikító neonok is. Lopjunk néhány ötletet a nemzetközi 

kifutók színfalai mögül, és fessük mi is szánkat és körmün-
ket rikító narancssárgára és intenzív pinkre. A Catrice 

Ultimate Nail Lacquer körömlakkcsalád 18 új árnyalattal és 
új, lapos ecsettel kedveskedik az igazán trendi hölgyeknek. 

A strandszezon előtt nem árt 
egy kicsit feszesíteni!  

A Douglas Body Stylist 
narancsbőr elleni készítmé-
nyei a test egy-egy speciális 
területére összpontosítanak,  

a lehető leghatékonyabb 
megoldást kínálva.  

A feszesebb feneket, 
megnövelt dekoltázst és 

karcsúbb derekat a 
termékekben található koffein, 
E-vitamin és vadgesztenye-

kivonat garantálja.

   test-  
feszesítés
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olAszország	
felsôfokon

Az olasz gasztronómia rajongói nem 
hagyhatják ki az újonnan megnyílt 
Okay Italia éttermet, ahol minden 

ínyencfalat szigorúan olasz 
hozzávalók felhasználásával készül. 
A friss, kézzel gyúrt tészták széles 

választéka ellenállhatatlan, a 
kenyerek, a kemencében sült pizzák 
illata igazi itáliai hangulatot idéz. Ne 

álljunk ellen az édesen krémes 
édességeknek se, melyek mellé már 
csak egy pohárka Limoncello dukál.

köNNyÛ Nyári ízkalaNdok
gasztrotúráNk ezúttal Nyáresti grillpartikat, Nyaralást, 

kikapcsolódást idéz. olaszország, aMerika, japáN koNyhájából, 
köNNyÛ halas és grillételek fiNoMságaiból válogathatuNk 

– és Még repülôjegy seM kell hozzá!

fisH	guru	
A	mAmmut	
guru-bAn!

A GURU kedvencek mellet halas 
finomságok is megtalálhatók a 

GURU étteremlánc választékában, 
a könnyű, egészséges, igényesen 
válogatott és összeállított falatok 
jegyében. A halas finomságok 

között szendvicsek, tálak, saláták, 
boxok és wrapek közül választhat-
juk ki a nekünk leginkább tetszőt, 
érdemes hát kipróbálni a lightos, 

igazi nyári ízeket és jótékony 
omega–3 zsírsavakkal kényeztetni 

szervezetünket.

      www.okayitalia.hu   
      Mammut I. 3. emelet  
      Tel.: 06 1 505 5851 

      www.kfc.hu   
      Mammut II. 2. emelet  

      www.guru.hu   
      Mammut II. 2. emelet  

Csábító	
fAlAtok	egyenesen	

A	grillrôl
A csábító KFC Brazer Twisterben 

puha tortillába csavart friss, 
grillezett csirkemell és zöldségek, 

a Brazer szendvicsben pedig 
mediterrán ciabattába ágyazott 

szaftos csirkemell kényezteti 
ízlelőbimbóinkat. Ha valami 
könnyűre vágyunk, kötelező 

megkóstolni a finom Brazer salátát 
a legfrissebb hazai zöldségekkel és 
grillezett csirkehússal: ettől biztosan 
jóllakunk, mégsem nehezülünk el!

24  Mammut Magazin / 2012. nyár

gAsztro



      www.fridays.hu   
      Mammut II. 2. emelet  

      www.planetsushi.hu   
      Mammut II. 2. emelet  

PlAnet	susHi:	eAsy	
on	tHe	PoCket	menü

A Planet Sushiban nemcsak az 
ízlelőbimbóinkra, hanem a pénztár-
cánkra is gondolnak! Ízlésünktől és 
étvágyunktól függően mindennap 

választhatunk a value menük közül: 
2-őt vagy 3-at az előételek, saláták, 

makik, sült makik közül vagy a 
meleg ételekből. Emellett ebédidő-

ben továbbra is elérhető a nagy 
sikerű Bento-lunch menü!

      www.iltreno.hu   
      Mammut I. 3. emelet  
      Tel.: 06 30 330 8119 

szenzáCiós	burgerek	
A	nyár	zAmAtAivAl

Aki szereti a minőségi 
hamburgereket, tudja, hogy a Black 

Angus marhahátszín és tarja 
felhasználásával készült 

pogácsának nincs párja: íze lágy, 
puhán omlik szét a szájban. 

Kérhetjük karamellizált hagymával, 
párolt gombával, bazsalikomos 

bruschettával és mozzarellával, vagy 
avokádókrémmel, dijoni mustárral 
megbolondítva. Most akár pácolt 

zöldségekkel vagy rántott 
cukkinicsíkokkal is fogyaszthatjuk, 
természetesen az ízletes Friday’s 

hasábburgonya mellett. A megújult 
itallap 32 oldalán át pedig 

csemegézhetünk a finomabbnál 
finomabb hűsítő koktélok között!

PizzériA	1992	ótA
Egy szelet ropogós, vékony tésztájú pizza? 

Vagy inkább a grillételeket, salátákat, esetleg 
a wokban frissen elkészített tésztás külön leges-
ségeket kívántuk meg? Akkor itt az ideje, hogy 
vásárlás közben betérjünk az újonnan megnyílt 
Il Trenóba: igazi olasz életérzés, melyet kérésre 

még házhoz is szállítanak.
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CAfé	frei
jegeskávécsodák  

a világ minden tájáról

A kávérajongók bizonyára jól ismerik  
a Frei kávézót, ahol mindig valami 
különlegességgel lepnek meg 
bennünket – nincs ez másként nyáron 
sem. Próbáljuk ki a Jávai jeges 
narancsos mokkát: a látványos, 
sárga-fekete „üdítőital”-kávé Kelet-
Ázsia hangulatát idézi, sok jéggel, 
narancslével és kávéba áztatott 
narancsszelettel...  Moziőrülteknek a 
cannes-i fagylalt-kávét ajánljuk, melyet 
a francia város tengerparti sétányán,  
a La Croisette-en „találták fel”, és 
vaníliafagylalt alapra főzött amerikai 
hosszú kávét takar. És ha még ez sem 
lenne elég: jégkocka olvad benne,  
és puha tejszínhab koronázza!

tCHibo
mennyei különlegességek  

a forró nyári napokra

Ha klasszikus jegeskávéra vágyunk, 
térjünk be a Tchibóba: a zamatos 
eszpresszó krémes vaníliafagylalttal, 
friss tejszínhabbal és egy csipetnyi 
kakaóporral a tetején biztosan nem 
okoz majd csalódást. Hedonistáknak 
kötelező a Cseresznyés álom, ami 
eszpresszó, krémes vaníliafagylalt  
és lágy tejszínhab fenséges elegye, 
amarena cseresznyeöntettel a tetején; 
vagy a Jegescsokoládé, ami valódi 
kakaóból készül, vaníliafagylalttal és 
tejszínhabbal ízesítve. Egy fantasztikus 
jeges italköltemény, valamint a 
szerdánként megújuló egyedi 
termékválaszték garantálja, hogy a 
paradicsomban érezzük magunkat!

frAPPuCCino	
a nyár kedvenc itala ismét  

a starbucksban

A Starbucks idén nyáron újra elhozza 
nekünk Frappuccino® italait, amelyek 
1995 óta a kínálat részei, és azóta is 
töretlen népszerűségnek örvendenek. 
A Starbucks vendégei továbbra is saját 
ízlésüknek megfelelően állíthatják 
össze kedvenc hűsítőjüket. A kávé 
intenzitásától a tej kiválasztásán át  
az ital ízesítéséig minden szabadon 
választható, így ezernél is több, 
finomabbnál finomabb variációban 
fogyasztható a Frappuccino®!  
Idén egy új különlegesség is, a Triple 
Chocolate Coffee Frappuccino® 
csokoládés kekszdarabkákkal és házi 
készítésű, csokoládés tejszínhabbal 
várja az édesszájú közönséget.

hÛsítô élvezetek a MaMMutbaN
NiNcs is jobb aNNál, MiNt aMikor teljeseN kitikkadva ráérôseN 
elkortyoluNk egy jegeskávét vagy elNyaluNk egy kézMÛves fagyit... 
legyeN az bajor jégkávé, frappucciNo®, jegescsokoládé vagy szatMári 

szilva, esetleg Nutella-fagyi – Megéri sÛrÛN 
betérNi hozzáNk, és végigpróbálNi a jeges 
csodákat!

      www.starbucks.hu   
      Mammut II. 2. emelet  

      www.cafefrei.hu   
      Mammut II. 2. emelet  

      www.tchibo.hu   
      Mammut II. 1. emelet  
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szAmos	éDességbolt
a hagyományok nyomában

Szamos Mátyás a háború előtt az 
Auguszt cukrászatban vált cukrász-
mesterré, a fagylaltkészítés alapfogása-
it is ott tanulta. A család azóta is viszi 
tovább a hagyományt, és azt mondják, 
semmilyen titkuk nincs. A tejes 
fagylaltok alapja a madártej, melyet 
tejből főznek, tojássárgája, cukor és 
vanília hozzáadásával, az ízesítők 
pedig kizárólag minőségi termékek: 
kakaó, olajos magvak pralinéi és sok 
magyar gyümölcs. Ha a minőséget és 
a házias ízeket tartjuk szem előtt, 
kóstoljuk meg a magyar cukrászmester 
remekeit: a megszokott epren, málnán, 
csokin kívül szatmári szilva, mogyorós 
fehér csokoládé és Eszterházy fagyi is 
kerülhet a tölcsérünkbe!

brAvo’s		
fAgylAltsziget
szenvedély és kreativitás

Ki ne ismerné a Carte d’Or nevet?  
A cég minőségi alapanyagokat és 
gondosan válogatott összetevőket 
használ, amelyek kombinációjával 
valódi és teljes ízélményt nyújt a hűs 
édességre vágyó látogatóknak. 
Szenvedélyesen alkotnak új, ínycsiklan-
dó recepteket évről évre, a jégkrém ké-
szítés kreatív úttörői ők, így a fagyi zók-
ba mindig új és izgalmas ízek kerülnek, 
melyeket most mi is megkóstolhatunk!

Kézmûves fagylalt a Mammut mélyébôl

Valószínűleg senki sem tudja, hogy a Mammut II. alatt egy kis fagylaltké-

szítő műhely működik, melynek termékeit kizárólag a bevásárlóközpont 

egyes helyein lehet kipróbálni! A helyben főzött jeges édességek olasz 

alapanyagokból és magyar gyümölcsből készülnek. A tulajdonosok 

feltett szándéka, hogy a csúcsminőséget képviselik, és ehhez tartják is 

magukat. Kedvencünk a belgacsokoládé fagyi 80%-os csokoládéból, 

valamint a Nutella- és eperfagyi, de a cappuccino, zöldalma és mentás 

lime sem hagyható ki egy forró napon!
      www.cafefrei.hu   
      Mammut II. 2. emelet  

      www.szamosmarcipan.hu   
      Mammut II. 1. emelet  

      Mammut II. 3. emelet  

     Terasse Café – Mammut II., 1. emelet  

     La Pergola – Mammut II., 2. emelet  

     Ciao – Mammut I., 0. szint  

     Olíva salátabár – Mammut II., –1 szint  
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NeMzetkö  zi delikát ceNtruM 
a bevásárlóközpoNt kissé eldugott, de aNNál  
izgalMasabb szegletébeN MiNdeNt MegtaláluNk, 
aMi szeM-szájNak iNgere.

külsô	véDelem		
A	természet	segítségével
Kevés dolog gyorsítja jobban bőrünk öregedését, mint a napo-
zás, vagyis az ultraibolya sugárzás. Bár tudjuk jól, mégsem 
szeretjük igazán figyelembe venni, hogy az életünk során „ösz-
szeszedett” sugárzás összeadódik, vagyis a bőr emlékszik 
minden egyes leégésre, és mély ráncokkal, foltokkal, illetve 
egyéb elváltozásokkal „hálálja meg” azt. A barnulás során bő-
rünk barna színű pigmentet, melanint termel, mely megvédi  
a káros UV sugárzástól. Bár ez természetes folyamat, jobb, ha 
tudjuk, a leghalványabb szín is kisebb bőrkárosodással ér fel... 

A napvédő krémek kétféleképpen hatnak: fizikai vagy kémiai 
filtereket tartalmaznak, esetleg a kettő kombinációját. A kémi-
ai szűrők beszívódnak a bőrbe, és elnyelik a káros sugarakat, 
a fizikai szűrők pedig vastag réteget képeznek a bőrfelületen  
és visszaverik a sugarakat. Mindkét típusú krém óvhat egy-
szerre az UVA és UVB sugaraktól – ezeket hívjuk széles 
spektrumú védelemnek. Ma már ötvenes faktorszámú napvé-
dőket is lehet kapni, de ne felejtsük el, hogy ezek sem nyújta-
nak maximális védelmet! Nagyon lényeges, hogy figyelembe 
vegyük az összetevőket is, hiszen a naptejekben lévő, UV-
védelmet biztosító kémiai hatóanyagok, színezékek és illatanya-
gok egyáltalán nem bőrbarátok, és sokkal jobbat teszünk egész-
ségünknek azzal, ha a természetes hatóanyagokban bízunk.

HiDrAtálás,	AvAgy	belsô	véDelem
Ha nem pótoljuk az izzadással elvesztett folyadékot, akkor 
sajnos gyorsítjuk testünk öregedését. Bőrünk kiszárad, hám-
lani kezd, és jobban ráncosodik. Ezen a szerencsére lassítha-
tó folyamaton csak a fokozott hidratálás segíthet. Nemhiába 
a legfontosabb szlogen ilyenkor nyáron: IGYUNK ELEGET! 
Mivel a melegben amúgy is kevesebb szilárd ételt kívánunk, 
viszont több folyadékot juttatunk szervezetünkbe, érdemes 
fokozottan odafigyelni arra, milyen szomjoltót választunk. Kü-
lönösen jótékony hatásúak ilyenkor a tápanyagokban gazdag 
italok, és főként a mesterséges anyagoktól, ízfokozóktól 
mentes, organikus eredetű üdítők – tárazzunk be ezekből 
jócskán a nyár folyamán!

Ha végre itt a nyár...
...és Meleg az idô... hét ágra süt a Nap, egyre kevésbé 
vagyuNk biztoNságbaN a perzselô sugaraktól. 
alapvetôeN két dologra vaN szükségüNk ilyeNkor: 
egy jó Naptejre és a szervezet hidratálására.

      Bio Sétány,  
      Mammut I. 1. emelet 

gAsztro

Clear Apple 100% bioalmalé 

Annemarie Börlind anti-aging 
napozókrém: az UVA/UVB filter 
professzionális védelmet jelent  
a káros UV sugarakkal szemben, 
NEM tartalmaz: parabéneket, 
szilikonokat, PEG-t, szintetikus 
színezékeket, állati eredetű 
anyagokat. 

Annemarie Börlind napozás utáni 
gél: minden káros összetevőtől 
mentes; az aloe vera és a 
gyógynövénykomplexum 
csodálatos frissességet biztosít, 
csökkenti a kellemetlen húzódó 
érzést.

Lavera bébi-gyermek napvédő 
spray, naptej, 20 faktoros: 
biokarotinnal és biosheavajjal,  
az UVA sugarak ellen 100%-ban 
ásványi szűrőn keresztül nyújt 
védelmet; az érzékeny bababőrt 
védi a bioméhviasz és biorepceolaj; 
mesterséges színezéket, 
tartósítószert nem tartalmaz.

Lavera önbarnító krém  
bio-makadámdióolajjal  
és bio-napraforgóolajjal.

Adelholzener 
természetes 
ásványvíz 
bioalmalével  
és bioszőlőlével
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NeMzetkö  zi delikát ceNtruM 
a bevásárlóközpoNt kissé eldugott, de aNNál  
izgalMasabb szegletébeN MiNdeNt MegtaláluNk, 
aMi szeM-szájNak iNgere.

Olasz nyár 
Az itáliai éghajlatot ismerve biztosak lehetünk abban, hogy e 
nemzet szomjoltóiban nem fogunk csalódni! Ha úgy érezzük, 
ideje kicsit félretenni a vizespalackot, mert valami ízesebbre 
vágyunk, próbáljuk ki a Lemonsodát, a hamísítatlan olasz li-
monádét, amely lédús szicíliai és calabriai citromból készül! 
12% valódi gyümölcsöt tartalmaz, viszont színezőanyag- és 
tartósítószer-mentes. Az üdítőt először a 40-es években ké-
szítette egy milánói cég, jelenleg a Campari Grouphoz tarto-
zik, és ugyanolyan sikeres, mint első megjelenésekor. Próbál-
juk ki a többi ízt is, a délolasz származás garantálja, hogy 
nem maradunk szomjasak! Ha lelkiismereti okokból mégsem 
szeretnénk letenni a vizet, próbáljuk ki a San Pellegrino ízesí-
tett verzióit, így egészségesen ihatunk finomat!

Elképzelhető, hogy a férfinép számára az eddigiekben felso-
roltak kevéssé számítanak komoly alternatívának, így nekik 
némi alkoholt tartalmazó, ámde remekül frissítő italt kínálha-
tunk. Legyen az egy jéghideg habzó sör vagy egy könnyű 
koktél, esetleg citromlikőr sok-sok jéggel és egy facsarásnyi 
friss citromlével: biztos, hogy innentől kezdve nem lesz gond 
a hidratálással!

Ha mégis megkívánnánk pár falatot egy forró nyári napon, ak-
kor minden bizonnyal szívesen választunk valalmi lédús fi-
nomságot. Mi sem egyszerűbb és üdítőbb egy friss, lehűtött 
gyümölcssalátánál, amit érdemes megbolondítani valami ext-
ravagáns gyümölcssziruppal! A Luxardo Maraschino például 
marasca cseresznyéből készült, finn fahordóban két évig ér-
lelt párlat, mely koktélokhoz, sőt magában, jégkockával szer-
vírozva is kiváló!

      www.olaszbolt.hu   
      Mammut I. 1. emelet  

gAsztro

Lemonsoda zero: az eredeti 
cukormentes verziója

Oransoda: 
 narancsos üdítő 

narancsrostokkal

Peroni sör

Camparisoda: Campari, 
szénsavas víz

Aperolsoda: Aperol, 
szénsavas víz

Luxardo 
koktélszirupok 
14-féle ízben: 
gránátalma, 

kókusz,  
menta,  

eper, blue 
curaçao…

Mojitosoda:  
frissítő mentával

San Pellegrino keserű narancs:  
keserű narancsos üdítő rostokkal  

és San Pellegrino ásványvízzel
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a Nyár 
gyöNgyszeMei
azúr ablak, MeNNydörgô víz, 
csúszdaMáNia, ízorgia a hegyekbeN, 
toszkáN villa barátokkal... 
külöNleges, egyedi Nyári cseMegéket 
gyÛjtöttüNk össze, hogy a Nyár 
pillaNatai Még szebbek legyeNek!

AHol	eláll	A	lélegzet	
A	kéPzelet	átszeli	Az	óCeánt:	
PortugáliA
Érdemes elzarándokolni Európa legnyugatibb pontjához,  
a Cabo de Rocához, ahol a meredek sziklafalról majdnem le-
sodor a szél, de ha bátran a távolba néz az ember, elmerülve 
a végtelen kékségben úgy érzi, átszelheti az Atlanti-óceánt, 
és meg sem áll Amerikáig!

Azúr	AblAk	–		oPtimistA	PillAntás	
A	jövôbe	máltáról
Málta leghíresebb természeti látványossága egy évmillókkal 
ezelőtt képződött, víz alkotta kőhíd, amely csaknem ezer mé-
ter magasan ível a partra merőlegesen egy tengerben álló 
kőoszlopig Gozo nyugati partjain. Ezen a gigantikus „ablakon” 
átnézve a vibráló, mélykék, kristálytiszta tenger látványa és  
a vakító napsütés mosolyra késztet, rögvest gondtalannak 
érzi magát az ember.

felejtHetetlen	PerCek	Az	izrAeli	
negev-sivAtAgbAn
Az utazó csak áll a magasba szökő, puha homokkővel és fe-
hér krétakővel rétegzett sziklák egyikén, és végtelennek érzi  
a sivatagi kanyon negyven kilométeres hosszát, és időtlennek 
a vádit, ahol a 200 millió éves sziklák közt mintha Mars-béli 
tájakra tévedtünk volna egyes-egyedül. 

A	mennyDörgô	víz	közelében	
AmerikA	ôsi	fölDjén
A Niagara-vízesés beszédes nevét az indiánoktól kapta, hiszen 
megmutatja a víz félelmetes erejét, azt, hogy mire képes a ter-
mészet. S mialatt a kilátótorony tetőteraszán vagy motoros ha-
jón a vízesés alatt ámulunk a robusztus erejű csodán, nemcsak 
csuromvizesek leszünk, de biztos eszünkbe jut, milyen kicsi is 
az ember. Aztán a szétporladó vízpermeten megtörik a napsu-
gár, és hatalmas szivárvány teszi varázslatossá a vízesést.

      www.chemoltravel.hu   
      Mammut I. 3. emelet  

utAzás
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tenger,	Hegyek,	ízorgiA
észAk-DAlmáCiA	
A családi nyaralások ideális célpontja, közelsége 
miatt is népszerű. Mióta a teljes távolságot autópá-
lyán tehetjük meg, minden akadály elhárult az elől, 
hogy a vadregényes természetet és hamisítatlan 
horvát tengerparti hangulatot válasszuk. Zadartól 40 
km-re és az autópályától mindössze 10 km-re fek-
szik a Dino Club Bluesun Hotel Alan***,  Starigrad-
Paklenica városában. A település a hegyek és a ten-
ger találkozásának élményét nyújtja, emiatt kedvelt 
a fürdőzők és a túrázók körében egyaránt. Hosszú, 
kavicsos strandjai miatt kiváló gyermekes csalá-
dok számára is. Június közepétől augusztus végéig  
a Dino Club magyar nyelvű animátorai szórakoztatják 
a kicsiket és nagyokat a közvetlen tengerparti hotel-
ben, ahol apartmanok és hotelszobák, all inclusive 
ellátás és a kihagyhatatlan gyermekkedvezmény 
várja a családokat. Gyermekeknek a hotel 14 éves 
korig ingyenes! S ha már ott vagyunk, érdemes  
a helyi finomságokat is megkóstolni, a híres dalmát 
sonkát, a hal- és bárányételeket, a kecskesajtot és 
az eredeti zadari Maraskino meggylikőrt.

AquAmAniA
Hogy	A	nyArAlás	igAzi	élmény	legyen
Gyerkőcökkel szinte kötelező az élménydús vízi program! 
2012 nyarától az AQUAMANIA logóval megjelölt szállo-
dák garantáltan a legizgalmasabb vízi élményparkokkal 
és csúszdákkal várják, hogy kicsik és nagyok emlékeze-
teset csobbanhassanak! Különösen jó hír, hogy ezekben 
a szállodákban nem kell mélyebben a zsebünkbe nyúlni, 
mivel ezek a szolgáltatások valamennyi AQUAMANIA 
szállodában ingyenesek. Lehet az úti cél Gran Canaria, 
Kréta, Rhodos, Kos, Zakynthos, Hurghada, Sharm El 
Sheikh, a török riviéra, Olaszország vagy akár 
Montenegro, az AQUAMANIA hotelek mindenütt  felhőt-
len kikapcsolódást garantálnak, verhetetlen áron!  

      www.bestreisen.hu   
      Mammut I. 1. emelet  

      www.neckermann.hu   
      Mammut II. 2. emelet  

romAntikA	A	köbön
Toscana Olaszország külföldön legcsillogóbban hangzó tájne-
ve. Az egy tájegységre jutó turisztikai látnivalók száma tekinte-
tében valószínűleg világbajnok… A sok száz éves kisebb és 
nagyobb városok többségét olyan épségben láthatjuk, hogy 
meglátogatásuk szinte időutazásként hat. A vidék festői lankái 
kivédhetetlenül romantikus hangulatba ejtik, szinte elvarázsol-
ják az utazót. Aki megengedheti magának, hogy egy kisebb 
társasággal kibéreljen egy rusztikus vidéki toszkán villaházat 
egy elszigetelt kis domb tetején, az élete hátralévő részében 
erről fog áradozni fűnek-fának. 
A hegyvidéki Borgo di Serignana farmház San Godenzótól pár 
km-re, egy nemzeti park határán, Firenzétől kb. 46 km-re, egy 
festői völgyben helyezkedik el. A szálláshoz kb. 35 hektárnyi 
terület tartozik medencével és felszerelt kerttel. A közelben le-
hetőség van kirándulásra (vízesések, nemzeti park, hegyi tú-
rák), lovaglásra, vízi sportokra, úszásra és horgászásra a köze-
li Bilancino-tavon, valamint golfozásra és egyéb sportokra.

      www.vista.hu   
      Mammut II. 2. emelet  

utAzás
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Design

kerti parti
NeM kérdés, hogy a legtökéletesebb Nyári  
idôtöltés egy kelleMes szabadtéri parti  
a barátok társaságábaN. dobjuk fel a haNgulatot 
szíNes, praktikus és ötletes kerti bútorokkal  
és kiegészítôkkel, és iNdulhat is a buli!
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Design
Windy szélkerék,
Butlers

Siesta napernyő,
Butlers

Calypso szék,
Butlers

Lighthouse lámpás,
Butlers

Villeroy & Boch  
Evőeszköz,  
Haas & Czjzek

Calypso asztal,
Butlers

Catering fadoboz,
Butlers

Cool down 
jégkockatartó, 
Butlers

Early Bird madárház,
Butlers

Zinc 
mini öntözőkanna,
Butlers

A Day in the Park 
piknikkosár,
Butlers

Picnic Deluxe 
pikniktakaró,
Butlers

Zinc vödör,
Butlers

Campagne zsúrkocsi,
Butlers
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high- 
tech 
hírek
8 óráNyi szórakozás 
és MuNka egyetleN 
feltöltéssel, 41 Mega-
pixeles képek Mobiltele-
foNNal, aNgry birds 
kézMozdulatokkal 
vezérelve, a tökéletes 
féNykép és Még száMta-
laN kéNyeztetô  
szórakozás, szuper 
gép és csúcstechNika  
a Nyárra!

intelligens	kontrAszt
canon poWershot g1x 

Nagyot durrantott a Canon a nagy 
szenzoros kompakt gépével, mely 
talán egy közelgő cserélhető 
objektíves tükör nélküli rendszerkom-
pakt előszele is egyben. 4x-es zoom 
objektívvel készül. A G1X hasonló 
kontraszttal rendelkezik, mint a G12.

A	fotózás	szerelmeseinek
nokia 808 purevieW kártya-

független mobiltelefon

A Nokia 808 PureView a világ egyik, 
ha nem a legjobb mobilos kamerájával 
rendelkezik, mely digitális fényképező-
gépeket megszégyenítő méretű és 
felbontású szenzort vetett be, 41 
megapixeles képek is készíthetők vele.

lenyûgözô	teljesítmény
QWerty titan fx

Titán a harcos játékok csatamezején, 
most ajándék játékszoftverrel! Az AMD 
hatmagos processzora, illetve az ATI 
HD 6750-es videokártya lenyűgöző 
teljesítménye elegendő irodai feladatok 
vagy mai játékok futtatására!

ultrAvékony,		
De	minDent	tuD
olympus sh 21

Jól jön az ultravékony fényképezőgép 
amely nem lóg ki a zsebünkből, amikor 
épp egyedülálló események megörökí-
tésére készülünk, mint mondjuk egy 
esküvő. A 16 megapixeles szenzorral 
tökéletes kép készül.

játékbAn	is	A	CsúCs
asus transformer pad tf300t

Az ASUS nemcsak trendet teremtett 
a Transformer családdal, hanem 
elsőként dobta piacra a világ első 
négymagos táblagépét. Az Android 
4.0 ICS rendszerrel érkező újdonság 
multimédiában és játékban is a 
csúcsot nyújtja, akkuja 24 órát is kibír. 

  www.qwerty.hu     .   
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HA	már	felújítás,		
legyen	merész!
a legfényesebb üvegportál  

a mammut ii. elsô emeletén 

A Mammutban található üzlet 
2009-es megnyitása óta mindennap 
igyekszik maximálisan segíteni 
vásárlóit, kiszolgálni igényeiket, de 
mostanra egyértelműen kinőtték a  
60 négyzetmétert. Ha már felújítás, 
akkor legyen merész! Nem volt 
kérdés, hogy mostantól a kedvenc 
budai Apple-üzlet megkapja az 
Apple Premium Reseller minősítést, 
ami sok előnnyel jár, és ezeket 
elsősorban a vásárlók fogják élvezni! 
Mostantól több mint 110 m2-en 
tudjuk kipróbálni az Apple legújabb 
kínálatában szereplő termékeket, 
még az iPhone-t is, de kiegészítők 
széles választéka is várja  
a vásárlókat, köztük olyan nagy 
márkák, mint a Bang & Olufsen, 
Bose, Jarre, Beats By Dr. Dre, 
Bowers & Wilkins, JBL, Harman / 
Kardon, Philips...

utAzás	közben	is	3D
toshiba p755 notebook

Az új 3D-s notebook most még 
nagyobb teljesítménnyel és ajándék 
szemüveggel kényezteti vásárlóit. 
Utazás közben vagy az irodában, az 
új Toshiba 3D notebook teljesítménye 
elegendő ahhoz, hogy 3D-s filmeket 
vagy 3D-s játékokat futtassunk rajta.

folyAmAtosAn	frissülô	
teCHnológiA	A	„régi”	tv-n
ue55 es8000

A különböző  frissíthető feladatok, 
alkalmazások párhuzamos kezelése, 
futtatása a Samsung prémiumkategó-
riás új Smart TV-inél hasonló a lap-  
topon vagy asztali számítógépen 
tapasztalt kezelési élményhez. 

HD	filmek	A	tenyereDbôl
samsung ec st 200 f

Képzeljük el, hogy a tenyerünkbe 
simuló kis fényképezőgéppel HD 
minőségű videofelvételt készíthetünk, 
mely másodpercenként 30 képkoc-
kás sebesség mellett 720p HD 
minőségű, lenyűgöző videofelvételre 
képes, akár otthon, akár útközben!

CsoDás	látvány		
Az	AutóbAn	is
garmin nüvi 2858 tv

12,7 cm-es képátló! Élvezze, amit 
csak szeretne, a szabadon fogható, 
digitális földfelszíni sugárzású tv, fel-
vett videó és fejlett navigáció látványát 
a Garmin legnagyobb autós készülé-
kének kijelzőjén, amikor szeretné.  www.edigital.hu     .   

  Mammut I. 2. emelet     . 
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CHristos	tsiolkAs:	
A	Pofon	

Melbourne egyik kertvárosi házában, 
egy kerti partin a házigazda unoka-

testvére pofon vág egy kisfiút.  
A pofon szinte visszhangzik a rémült 
csendben. A szülők később feljelen-
tést tesznek. Eljön a tárgyalás napja, 

és a kisfiút bántalmazó férfit felmenti a 
bíróság. A Pofon több mint olvasmány, 

felforgató és szenvedélyes regény.  

Pierrot–gábor	enDre:
Az	örDög	köve

Egy mecseki falu rejtélyes pusztulása 
1407-ben… Egy égből zuhant lebkő 

titka… Szerencsevadászok és tudósok 
küzdelme… Jonathan Hunt, a New 
York Times újságírója visszatér…  
A Jumurdzsák gyűrűjének főhőse  
a bravúros egri nyomozás után két 

évvel Debrecenbe látogat, ahol szinte 
az égből pottyan ölébe egy újabb 
rejtély. Megismerkedik egy vonzó 

atomfizikusnővel és forrófejű öccsével. 
A fiú eltűnik, és a szálak ezúttal is  

a múltba vezetnek…

PAulo	CoelHo:	
mint	Az	árADó	folyó	

Életünk olyan, mint egy hol lassan és 
méltóságteljesen hömpölygő, hol vadul 

áradó folyó. E kötet lapjain Coelho 
élete folyójának egy-egy szakaszán 

folytatott elmélkedéseit osztja meg az 
olvasóival. A gyűjtemény hosszabb, 

rövidebb lélegzetű írások füzére, me-
lyek gondolkodásra késztetnek életről, 

halálról, a választás szabadságáról, 
az elvesztett és megtalált szerelemről. 
Egyik történet humoros, a másik ko-

moly, de mindegyik azt kutatja, milyen 
igazán élni. 

Corey	bArker:	
PHotosHoP	

mágikus	trükkök		
tervezôknek	

E hasznos és gondolatébresztő könyv 
szerzője az a Corey Barker, aki a 

PlanetPhotoshop.com gyártásveze-
tője és szakértője. Egyetlen másik 

kötetben sem találod meg a leglenyű-
gözőbb Photoshop-trükköknek ezt az 
elképesztő gyűjteményét. Próbáltad 
már megfejteni, hogyan készülhetett 

egy filmplakát vagy egy látványos 
reklámfotó egy magazinban? 

erin	morgenstern:	
éjszAkAi	Cirkusz	

Az éjszakai cirkuszban nincs porond-
mester, aki hangszóróján keresztül 

bejelentené a következő számot, sem 
bohóc, aki gúnyt űzne a közönségből. 

Ezekben a fekete-fehér sátrakban 
páratlan élmény vár rád: az örök érzék 

ünnepe! Ám a varázslat és a szem-
fényvesztés hátterében ádáz küzde-
lem zajlik: a két fiatal mágust, Celiát 
és Marcót kisgyermekkoruktól fogva 
azért tanították, hogy mágikus erejük 

segítségével győzelmet arassanak  
a másik felett. 

somA	mAmAgésA:
tisztA	szex

Példátlanul bátor és őszinte hangvéte-
lű könyvet tart kezében az olvasó. És 
ez az őszinteség nem csupán az intim 
részletekre értendő, az egész könyvet 
áthatja. SOMA MAMAGÉSA úgy mer 

beszélni a szexualitásról, mintha a 
legigazibb barátnőjével beszélgetne, 
akire rá meri bízni legféltettebb titkait 

is. Persze sokan képesek minden 
gátlás nélkül megmutatni meztelensé-

güket, de ritka az, aki a lelkét meri 
ilyen mélységig lemezteleníteni. 

Ajánló
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zeNe

norAH	jones:	
little	broken	HeArts

Megjelent Norah Jones Little Broken 
Hearts névre keresztelt lemeze, melyet 

Danger Mouse zenész/producerrel 
együtt készített el. Az album dalait 

egyesült erővel megalkotó művészek 
önállóan is kiemelkedő egyéniségek, 

de együtt az utóbbi idők egyik 
legizgalmasabb párosát alkotják. 

Teljesen új hangzásvilágot alakítottak 
ki: közösen rakták össze a dalokat, 
megosztva a szövegírási és hang-

szerelési folyamatokat. 
Norah hamarosan turnézni is indul. 

sAntAnA:	sHAPe	sHifter	
Az albumon két magyar vonatkozású 

szerzemény is helyet kapott!
A Shape Shifter című kiadvány Carlos 

Santana 36. lemeze, de első az új 
labelénél, a Starfaith Recordsnál.  

A május 14-én megjelent korong, mely 
13 felvételt tartalmaz, valódi instru-

mentális utazás: a 90-es évek végétől 
egészen napjainkig készült dalokat 

sorakoztat fel. Erejüket Carlos azonnal 
felismerhető gitárvirtuozitása és a 

Santana Band világklasszis zeneisége 
adja (a Santana énekesei, Andy 

Vargas és Tony Lindsay csak egyetlen 
dalban hallhatók). Az album főként 
eredeti kompozíciókat tartalmaz, 

melyeket a gitáros eddig egy ilyen,  
a rajongók által nagyon várt instru-

mentális projekthez tartogatott. 

emeli	sAnDé:	
our	version	of	events			

Nagy várakozás övezi Emeli debütáló 
albumát, mindezt mi sem bizonyítja 
jobban, mint hogy év elején a Brit 

Awards díjátadó ünnepségen elnyerte 
a Critic’s Choice díjat. A lemezt 

beharangozó pop-rock-soul-R&B 
stílusú dalai szép sikereket értek el  

a brit listákon. A Next to Me már 
Magyarországon is az egyik legna-

gyobb aktuális sláger!

ADAm	lAmbert:	tresPAssing
A globális szupersztár Adam Lambert 

megjelenteti Never Close Our Eyes 
című kislemezét várva várt új 

albumáról. Lambert úgy írja le a 
Trespassingot, melynek executive 

prodcere is volt, mint „egy izgalmas 
utazást életem elmúlt két évében.

Változásokkal teli periódus, és 
szerettem volna arról zenélni, amit 
megtapasztaltam. Mindegyik dal 
őszintén mutatja be valóságom 

hullámvölgyeit és hullámhegyeit.” 
Amióta Adam debütáló albuma, a For 

Your Entertainment 2009-ben 
megjelent, közel 2 millió példány kelt el 
belőle. Ő az első American Idol-sze-
replő, aki a tehetségkutató versenyt 
követő évben debütáló albumával 

körbeturnézta a világot.

julio	iglesiAs:	1	
Julio Iglesias karrierjét fülbemászó 
dallamok és sikerek sokasága teszi 

emlékezetessé, csakúgy, mint 
számtalan nyelven elkészített 

topslágerei világszerte. 35 ilyen dal 
került fel angol és spanyol nyelven 

Iglesias 1 című dupla CD gyűjtemé-
nyére. Az énekes újra rögzítette azon 
slágerei jelentős részét, melyeknek 
köszönhetően minden idők egyik 
legmeghatározóbb híressége lett.  

Az albumon négy évtizedes karrierjé-
nek legismertebb dalai csendülnek fel.

joe	sAtriAni:	sAtCHurAteD	–	
live	in	montreAl	

JOE SATRIANI, a világ egyik legna-
gyobb tiszteletben tartott és leginno-

vatívabb gitárosa megjelentette 
Satchurated – Live in Montreal című 
élő koncertfilmjét az Epic Records/

Sony Music gondozásában.  
A hanganyag producere maga Satriani 

és Mike Fraser volt. A koncertfilm, 
melyet Pierre & François Lemoureaux 
rendezett, 3D-s blu-ray lemezen és 

standard DVD-n is elérhető lesz.

      www.saturn.hu   
      Mammut II. –1. szint 

DVD, blu-ray (2D és 3D) 

és dupla CD formátumban

Ajánló
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otthoNra varázsolt tökéletes 
MoziélMéNy

A SAturn DVD- éS Blu-rAy AjánlAtA

      www.saturn.hu   
      Mammut II. –1. szint 

HADAk	útján
A legendás Steven Spielberg legújabb 

alkotása, a regényes Hadak útján 
csodálatos történet a minden 
képzeletet felülmúló hűségről, 

reményről és kitartásról. Két hőse egy 
ló és a gazdája, akik a legjobb 
barátok, ám az I. világháború 

elválasztja őket egymástól. A négylábú 
hőst messzire sodorja a háború 

forgataga, de akárhova jut, mindenki 
életét megváltoztatja maga körül.  

utóDok
Csodálatosan szívmelengető és 

szellemes film, ami a Rolling Stone 
magazin szerint „átkozottul közel van a 
tökéleteshez”. Az Oscar-díjas George 

Clooney „az év legjobb szereplőgárdá-
jának meghatározó alakja”. A történet 
középpontjában egy egyedülálló apa 
áll, aki megpróbálja szorosabbra fűzni 
kapcsolatát két lányával, és szeretné 
megérteni gyakran furcsán mulatsá-

gos útkeresésüket. 

A	legsötétebb	órA
Ebben sci-fi thrillerben néhány fiatal 

amerikai Moszkvába utazik. De rajtuk 
kívül más látogatók is érkeznek: a Föld 
intergalaktikus invázió áldozata lesz, és 

nekik a túlélésért kell harcolniuk az 
elhagyott, idegen városban. A tiszta 
energiából álló földönkívüliek nem 
ismernek kegyelmet, és válogatás 

nélkül égetik porrá a tehetetlen 
embereket. A vakmerő kis csapat 

egyesíti erejét  a világ megmentésére. 

mArtHA	mArCy		
mAy	mArlene

 A magával ragadó pszichológiai thriller 
„messze az év egyik legjobbja” 

(Associated Press)! 
Marthának sikerül megszöknie egy 

szektából, pedig a csoport ellenállha-
tatlan vonzerejű vezetője mindenen és 
mindenkin rajta tartja a szemét. A lány 
visszatér a családjához, normális életre 

vágyik, ám a múlt árnyai utolérik.  
A valóság és a látomás kevereni kezd.

sötét	zsAruk	i-ii.
A két fekete öltönyös ügynök visszatér, 

hogy megmentse a Földet az újabb 
csillagközi katasztrófától. Jay felfedezi, 

hogy egy bomba fehérneműmodell 
igazából földönkívüli szörny, és a Föld 
elpusztítására tör. A két ügynök újra 

összefog. Az idő kevés, a baj 
hatalmas, ezért K és J kénytelen 
segítséget hívni. Bevetésre kerül 

Frank, az ügynöknek kissé kutyaütő 
fekete ruhás eb.

A	tetovált	lány
A levitézlett újságíró, Mikael Blomkvist 
elfogad egy felkérést, hogy titokban 

nyomozzon ki egy régi, megoldatlanul 
maradt gyilkossági ügyet. A megbízó 

az áldozat nagybátyja, a svéd 
iparmágnás. Egy agyontetovált 
hackert, Lisbethet közben arra 

bérelnek fel, hogy Blomkvist után 
kutasson. A lány rájön, hogy összees-
küvés vezetett az újságíró bukásához,   
s együtt kell folytatniuk a nyomozást. 

Ajánló
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      www.cinemacity.hu   
      1–8. terem Mammut I. 3. emelet, 
      9–13. terem Mammut II. 3. emelet  

én	A	séf
színes, magyarul beszélô francia-spanyol vígjáték

A film korhatár-besorolása: 12 éven aluliak számára nem ajánlott!  

Alexandre Lagarde, a veterán sztárséf  komoly konfliktusba kerül Stanislas 
Matterrel, az étteremcsoport új vezetőjével. Matter arra készül, hogy le-
cseréli őt egy ifjú, modern séfre, aki a molekuláris gasztronómia meg-
szállottja.  Első lépésként elkezdi kirúgni Lagarde csapatának tagjait. Ami 
még rosszabb, Lagarde kezd kifogyni az ötletekből, pedig a legnevesebb 
étteremkalauz kritikusai bármelyik pillanatban feltűnhetnek.
Bemutató a Cinema City mozikban: 2012. június 21.

jégkorszAk	4.	–	vánDorló	kontinens	3D		
amerikai animációs film

Előzetes korhatár-besorolása: 6 éven aluliak számára nem ajánlott!  

Az idő a jégkorszakban sem áll meg: minden változik, és mindig jöhet 
néhány vad meglepetés. A táplálkozási láncra fittyet hányó három jó ba-
rát, Manny, Diego és Sid (a mamut, a kardfogú tigris és a lajhár) újból 
kénytelen vándorútra indulni: egy óriási földmozgás leszakít a kontinens-
ről egy szigetet, és elválasztja őket a hordától. Jobb híján egy úszó jég-
hegyre költöznek, és új, hófehér hajójukon igyekeznek partra vergődni.
Bemutató a Cinema City mozikban: 2012. július 5.

A	sötét	lovAg	–	felemelkedés	
színes amerikai akciófilm

Előzetes korhatár-besorolása: 16 éven aluliak számára nem ajánlott!  

Batman bujkálni kényszerül, és sokan gyilkosnak hiszik, ám ő akkor is  
az igazság oldalán áll, és nem hajlandó meghátrálni. Amikor igazán nagy 
a baj, újra felbukkan, hogy szembenézzen eddigi legnagyobb ellenségei-
vel. A 2008-as A sötét lovag minden idők harmadik legsikeresebb filmje, 
összesen több mint 1000 millió dollár bevételt hozott a kasszába. 
Bemutató a Cinema City mozikban: 2012. július 26.

várAnDósok	–	Az	A	bizonyos	kilenC	HónAP
amerikai romantikus vígjáték

Előzetes korhatár-besorolása: 12 éven aluliak számára nem ajánlott!  

A film öt egymással laza kapcsolatban álló és váratlan gyermekáldás elé 
néző pár életét mutatja be, amint életük egyik legnagyobbnak tűnő fel-
adatára készülnek. Fájdalmakkal, várakozással, készülődéssel teli napja-
ik a babavárás kilenc hónapján át tartanak, a cél pedig az, hogy mindany-
nyian jó szülővé váljanak.
Bemutató a Cinema City mozikban: 2012. május 31.

Ajánló

Mammut Magazin / 2012. nyár  39



40  Mammut Magazin / 2012. nyár

tequila 
csak az száMít, ki vagy!
rögtöN heveseN bólogatuNk, 
hiszeN MiNdeNki tudja: sóNyalás, 
az ital húzóra, citroMharapás. 
a gold és a silver fogalMakat 
is isMerjük, sôt MexikóbaN valaMi 
gusztustalaN herNyó is vaN 
az üveg aljáN, aMit a Merészebbek 
goNd Nélkül legurítaNak 
a szesszel együtt...

Ez azonban csak a felszín, a minőségi tequila élvezete vetekszik 
egy jó konyak kóstolásával. A tequila szeszmentes ősét, az agavé 
édes levét az aztékok már a Kr. e. III. évszázadban fogyasztották, 
de párlat csak a cortési hadjáratok után készült, amikor az európai-
ak rájöttek, hogy az agavéból készített mézédes „pulque” tökélete-
sen alkalmas a lepárlásra. A mexikói állam szigorúan szabályozza 
az előállítását, így tequila néven kizárólag az országban készült ital 
kerülhet forgalomba. Az alapanyag a kék agavé, ami valójában egy 
liliomféle, melynek legalább tízéves növényei adnak olyan növény-
törzset, amelyet levágnak, kemencében sütve készítenek elő, fel-
darabolva erjesztenek, s a keletkező igen könnyű bort desztillálják.

A „hernyókérdést” tisztázandó: a kevéssé étvágygerjesztő állatka 
valójában az agavé növényen élő lepke lárvája, amit a mezcal nevű, 
gyengébb minőségű agavépárlatba tesznek – sosem a tequilába.  
A legtöbb mezcalt Oaxaca államban készítik, és annyiban különbö-

zik a tequilától, hogy közönséges agavét is tartalmaz, és csak egy-
szer, faszénnel fűtött föld alatti kemencében párolják le.
A tequilát fogyaszthatjuk tisztán, mint Mexikóban, egy caballito 
nevű, szűk shotos pohárból (tequila cruda), vagy az Európában 
megszokott módon, amikor egy kevés, a kézfejre szórt sót felnya-
lintva, majd egy cikk lime-ba harapva teljesedik ki a szánkban  
az agavépárlat íze. Tehetjük ugyanezt fahéjjal és naranccsal ízesítve 
a Tequila Gold esetében. Ez utóbbi mód viszont csak itthon és pár 
környező országban elterjedt, Amerikában például nem. 

Ne feledkezzünk meg a számos közkedvelt koktélról sem, amelyek 
alapja a tequila: a Long Island Ice Tea (csak rutinos versenyzőknek!), 
a frissítő Margariták és persze a látványában és ízében is trópusi 
naplementére emlékeztető Tequila Sunrise. A budapesti naplemen-
tében is érdemes tequilapartit csapni – a Mammut szórakozóhelyei 
az ital széles választékával várják a kísérletező kedvű vendégeket!

szórAkozás
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jAM PuB
Klasszikus pubos jelleg, hanyag eleganci-
ával. Küldetése nem kevesebb, mint egy 
gasztronómiai és kulturális űr betöltése  
a hét minden napján. Naponta 9–12-ig 
svédasztalos reggeli, déltől à la carte + 
menü, szombat-vasárnap családi ebéd. 
Mindennap 21 órától élő zenei koncertek: 
jazz-blues-rock-pop-reggae-oldies-rap-
funky-soul, szerdánként kubai salsaest! 
Éjféltől retro party várja a szórakozni vá-
gyókat, és persze José Cuervo, Sierra, 
Sauza és Olmeca tequilák minden meny-
nyiségben!
 www.jampub.hu, Mammut II. –1. szint

DOKK rOOM
A Dokk Room a szokásos hangulattal, ze-
nékkel és társasággal várja törzsvendé-
geit minden pénteken és szombaton.  
A belépés díjtalan! Nem sokan vannak, 
akik ne ismernék a helyet, hiszen a Dokk  
a fekete zenék fellegvára, ahol koktélok, 
egyedi környezet és dübörgő R’n’B várják 
a betérőket. A Dokk Café – New Edition 
garancia arra, hogy ha egyszer belekós-
tolunk egy itteni partiba, nem vágyunk 
majd máshová! 
 www.dokkroom.hu, Mammut II. 2. emelet

MAMMut 
BOWlInG CluB
A városszerte ismert klub 24 automata 
pályával, a legmodernebb kijelző rend-
szer rel, na és persze nem utolsósorban 
ízletes nemzetközi ételválasztékkal, hely-
ben sütött pizzákkal, változatos italokkal 
várja az éhes és szomjas bowlingozni vá-
gyókat egész nap! Éjjel DJ keveri a zenét, 
a pályák UV fénybe borulnak, és már 
csak egy jó korty tequila hiányzik a gurí-
tási technikánk tökéletesítéséhez!
 www.bowlingclub.hu, Mammut II. 2. emelet

A tequila 
számokban

A tequilafőzdéket tequilerosnak 
hívják. Mexikóban több mint 

100 üzemben készítik az italt, 
melyet közel ezer márkanév 

alatt forgalmaznak. Minden üveg 
tequilán van egy gyártási szám 
(NOM), mely jelöli, hogy melyik 

üzemben készült az ital.

Az érlelési folyamat határozza meg, 
hogy a párlat melyik kategóriába esik 
az alábbiak közül. Minél hosszabban 
érik, annál selymesebb az ital textúrája 
és annál komplexebb az ízhatás. 

golD	tequilA
Általában nem 100% kékagavé-tartal-
mú, ezért nem is érződik benne a nö-
vény jellegzetes íze, nem érlelik, a szí-
nét karamell hozzáadásával érik el. 

silver	tequilA
Más néven blanco: általában 100%-
ban kék agavét tartalmaz, de nem ér-
lelt, illetve maximum 60 napig, ezért 
erőteljes a növény íze. Színe áttetsző.

rePosADo	tequilA
Azaz „pihentetett”. Ezt a típusú tequilát 
2 hónaptól egy éven át tölgyfa hordók-
ban érlelik, így az ízvilága gazdagabb 
lesz, hiszen a fahordós íz keveredik  
a kék agavé zamatával. Egyes cégek 
megfüstölik a fát, mások olyan hordó-
kat használnak, amelyekben előzőleg 
más típusú alkoholt tároltak, pl. 
whiskey-t vagy bort, így igazán komp-
lex ízvilág érhető el.

Añejo	tequilA
Azaz idős, érlelt, ami nem véletlen, hi-
szen minimum egy évig tárolják 600 l-es 
fahordókban. A hosszabb érlelés az 
italnak halványbarna színt kölcsönöz. 

Olmeca tequila: silver, gOld

Az olmékok a Mexikói-öböl partjainál éltek 
az időszámításunk kezdete körüli időkben, 
és bár kultúrájukat kevéssé ismerjük, örök-
ségük igen fontos része a tequila, a karibi 
szigetvilág és a déli tengerek mind a mai 
napig egyik legkedveltebb itala. Az Olmeca 
Tequila mexikói gyártói szerint a legfino-
mabb kék agavé levéből készül italuk, hi-
szen 2100 méterrel a tengerszint felett, az 
egyedi mikroklímával rendelkező festői Los 
Altosban terem a legjobb minőségű növény, 
az ebből készült párlatot pedig tölgyfa hor-

dóban érlelik aranyszínűvé. 

mOntezuma tequila silver, gOld

A híres azték uralkodó tiszteletére Amerika 
második számú tequilája a mai napig az az-
tékok ősi receptje szerint készül. Kelleme-
sen aromás, lágy ízű, közepesen testes ital 
és remek koktélalap. Ha kicsit lájtosabb es-
tére vágyunk, ne tisztán igyuk, hanem ren-
deljünk egy Tequila Sunrise koktélt, mely  
5 cl Montezuma Tequilából, 1 öntet Grena-
di ne-ból, 3 cl citromléből, 1-1,5 dl frissen 
facsart narancsléből áll. A bátrabbak tisz-
tán, jégbe hűtve próbálják ki a Montezuma 
goldot, és élvezzék a szárított alma és erdei 

fenyő lágy aromáit.

JOsé cuervO tequila especial

7 évnyi mexikói napsütés, 7 év alatt a gazdag 
vulkanikus talajból felszívott ásványi anyag. 
José Cuervo erre a receptre esküszik, és arra, 
hogy egységben az erő, hiszen több száz év 
alatt a család megtanulta, hogy a gyártás so-
rán minden kis összetevő ugyanúgy számít – 
csakis így lehet fantasztikus tequilát készíteni.

Figyelmeztet, hogy kizárólag jéghidegen fo-
gyaszuk az italt, és sose egyedül, ahogy ezt 
otthon, Tequila városában is teszik. Ahol csak 

az számít, ki vagy, nem az, hogy mid van!

Tequila  
Mi  

Micsoda

szórAkozás
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Egészség? Elintézve!
Mi jut eszüNkbe a MagáN-járóbetegreNdelés kifejezés hallatáN? 

gyorsaság? rugalMasság? betegközpoNtúság?  
ez MiNd igaz, de az álMuNkbaN seM jutNa eszüNkbe, hogy felvegyük  

ezt a tételt a hétvégi bevásárlólistáNkra... 

      www.mammutegeszsegkozpont.hu  
      Mammut II. 4. és 5. emelet  
      Bejelentkezés: 06-1/345-8085 

Pedig jobb, ha megbarátkozunk a gondolattal, hiszen most 
már egészségünk megőrzése vagy betegségünk gyógyítása 
csupán egy karnyújtásnyira van: a Mammut II.-ben ugyanis 
várakozási idő nélkül „vásárolhatunk” magunknak egész-
ségügyi tanácsokat vagy gyógyulást. Ezentúl ez a kérdés 
rugalmasan megoldható bárki számára, akár családdal ér-
kezik, akár egyedül, hiszen amíg a család egyik tagja vizsgá-
laton vesz részt, addig a gyermekek a Játszóházban kelle-
mesen tölthetik idejüket, egy vérvétel után pedig elmehetünk 
vásárolni, és mire végzünk, már kézhez is kapjuk eredmé-
nyeinket. A Mammut Egészségközpont eltökélt szándéka 
volt, hogy közelebb hozza a magán-járóbetegrendelés fo-
galmát mindazokhoz, akik a Mammutban intézik napi ügyes-
bajos dolgaikat, mindezt pénztárcabarát áron. Közel 40 
szakma és kiváló orvosok gondoskodnak arról, hogy a páci-
enseknek ne kelljen órákat vagy sokszor napokat várniuk 
ahhoz, hogy pontos diagnózis készüljön egészségi állapo-
tukról. A hagyományos vizsgálatokon kívül olyan egyedi 

szolgáltatások is szerepelnek az egészségközpont kínálatá-
ban, mint az alternatív nőgyógyászat, homeopátiás arcdiag-
nosztika vagy esztétikai bőrgyógyászat.

Ha a Mammutba készülünk, és van pár elintézni való egészség-
ügyi problémánk is, érdemes megtapasztalni, milyen egy barát-
ságos orvosi központ, ahol a páciensek a legfontosabbak.

A Mammut Egészségközpont missziója:

•	Szem	előtt	tartjuk	pácienseink	egyediségét,	mindenki	számára	 	
biztosítjuk a személyes figyelmet és egyéni bánásmódot.
•	Mindenkivel	egyforma	intenzitással,	udvariassággal,	tisztelettel
 foglalkozunk.
•	Őszinteség,	tisztesség	és	becsületesség	jellemzi	mind	üzleti
 magatartásunkat, mind személyes viselkedésünket.
•	Kollégáinkat	–	mint	egészségügyi	csapatunk	értékes	tagjait	–	nagyra
 becsüljük, egymás iránt érzett lojalitásunk és tiszteletünk szilárd.

egészség
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A Fejfájás okát feltáró szűrőcsomag 
az alábbi vizsgálatokat tartalmazza:

nyakigerinc-röntgen 2 irányból nyaki erek  
Doppler-ultrahangvizsgálata koponya-MR natív*

*A koponya-MR natív vizsgálatra  
a Euromedic Diagnosztika – Honvédkórház II. telep  
központjában kerül sor.

csak órák 
választották 
el a tragédiától

aNikó egy ideje fokozatosaN rosszabbodó fejfájással küzdött, egyre 
többet járt orvoshoz – eredMéNyteleNül. végül döNtött: felkereste  
a euroMedic diagNosztika privát reNdelését a MaMMut ii. 4. eMeletéN.  
a kért képalkotó vizsgálat (ct) lassaN Növekvô dagaNatot Mutatott  
ki a hátsó kopoNyagödörbeN. NéháNy Nap Múlva MegMÛtötték.  
utólag kiderült: csak kis idô választotta el a tragédiától.

Képalkotó diagnosztikai vizsgálatok, 

szűrőcsomagok, preventív jelleggel, beutaló 

nélkül, térítés ellenében igénybe vehetők a 

Euromedic Diagnosztika Mammut II. 4. 

emeletén található központjában.  

Vizsgálati utalványainkkal meglepheti 

szeretteit. 

A legszebb ajándék az egészség – Tegyen 

azért, hogy még sokáig gondoskodhasson 

családjáról! A vizsgálatok igénybevétele előtt 

időpont-egyeztetés szükséges.

      Euromedic Diagnosztika  
      Mammut II. 4. emelet  
      www.euromedic.hu 
      Tel.: 06-40/91-81-91  
      E-mail: mammut@euromedic.hu 

„Egészségünk megőrzéséhez fontos a rendszeres, vitami-
nokban gazdag, egészséges táplálkozás, valamint a test-
mozgás. Fontos továbbá, hogy néha a teljes jólét közepette 
is ellenőriztessük egészségünket, és egy-egy pillanatfelvé-
telt készíttessünk testünk állapotáról, amiben nagy segítsé-
günkre vannak a modern képalkotó diagnosztikai eszközök” 
– hangsúlyozza Jakupcsek Gabriella, a Euromedic Diag-
nosztika egészségügyi kampánynagykövete.

Anikó története elgondolkodtató. „Köszönettel tartozunk, ami-
ért a lányom betegségét ilyen gyorsan, a legnagyobb hozzá-
értéssel diagnosztizálták. A lányom szeretné mindenki fi-
gyelmét felhívni az esetleges veszélyre, és a szűrési lehető-
ségre, amit a Euromedic Diagnosztika kínál” – mondta Anikó 
édesanyja a történtek után. 

Ma már a legmodernebb eljárások állnak rendelkezésre, 
melyek lehetővé teszik a betegségek korai felismerését. 
Ilyen vizsgálatokat tartalmaz a „Fejfájás okát feltáró szűrő-
csomag”, mely alkalmas arra, hogy felderítse a fejfájás hát-
terében meghúzódó szervi, képalkotó diagnosztikai eszkö-
zökkel kimutatható okokat. Életminőségünk javításához na-
gyon fontos az időnkénti egészség-ellenőrzés, mely a pre-
venció (megelőzés) mellett a már esetlegesen jelenlévő 
be teg ségek korai felismerésével a gyógyulás lehetőségét 
tudja biztosítani.”

egészség
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Nincs olyan ember, aki testének minden porcikájával elége-
dett lenne. Ezért jönnek a fogadalmak, és végül a nagy dön-
tés: edzeni fogok. Telik-múlik az idő, és azok a rakoncátlan 
zsírpárnák és izmok csak nem tudják, hol kell eltűnni és hol 
kell formásodni, rosszabb esetben pedig testünk minden 
porcikája fáj. MIT CSINÁLTUNK ROSSZUL?

Ha változtatni szeretnénk, akkor érdemes szakértőhöz for-
dulni, aki feltérképezve életmódunkat hasznos edzéstervet 
állít össze számunkra. Testünk egészséges formálódása 
mellett lelkünk is megnyugszik, és örömmel konstatáljuk: 
személyi edzőnk megéri a pénzét. Küldetés teljesítve!

Honnan tudjuk, hogy tényleg szakértő kezekben vagyunk?
Magyarországon csak a Lite Wellness Club hálózatában kö-
vetelmény, hogy a személyi edzők legalább egy szakirányú 
felsőfokú diplomával rendelkezzenek, és a Hivatásos Edzők 
Európai Regiszterébe (EREPS) is kvalifikálniuk kell magukat, 
ami a személyi edzők felé terjesztett jelenlegi legmagasabb 
követelményrendszer az Európai Unióban. A legkorszerűbb 
szemléletű személyi edzés előtérbe helyezi a betegségek 
megelőzését, figyelembe veszi a fittségi állapotot.

Ez a fajta preventív szemlélet a Lite Wellness Clubbal együtt 
a Mammutba is beköltözött. Személyi edzés keretében olyan 
mozgásterápiák alkalmazhatók, amik a diabétesz egyes for-
mái, a magasvérnyomás-betegségek, ízületi és gerincbán-
talmak kezelésében hatékonyak.

KÜLDETÉS TELJESÍTVE. A személyi edzés nem luxus.

KERESSE ÚJ, SZEMÉLYRE SZABOTT 
KARDIOEDZÉS-PROGRAMJAINKAT IS!

      Lite Wellness Club 
      Mammut. Mammut II. 4. emelet 
      Hétköznap: 6.00–22.00,  
      hétvégén: 8.00–21.00 
      Telefon:  +36-1/345-8544 
      www.litewellness.hu 
      E-mail: mammutsales@litewellness.hu  
      www.facebook.com/litewellnessclub 

szeMélyi edzés
– NeM luxus
edzések a MaMMut ii. 4. eMeletéN

egészség



A maximális élvezet tekintetében  
a NORDSEE nem ismer kompro-
misszumot, hiszen több mint száz 
év tapasztalatával a háta mögött 
széles körű ismerettel rendelkezik 
a halak és a tenger gyümölcseinek 
témakörében, az első osztályú  
termék beszerzésétől az igényes 
gourmet-fogások elkészítéséig. 
A cég 1896-ban alakult, pár év 
múlva már 46 hajós flottával, 600 
fős legénységgel és további 200 
főnyi munkással büszkélkedhetett. 
Bár tűzvésszel, háborúkkal is 
szembe kellett néznie, mindig na-
gyon hamar talpra tudott állni, és 
az ötvenes évektől meredeken ívelt 
felfelé a szerencsecsillaga, ami 
többek között annak is köszönhe-
tő, hogy mindig elő tudott rukkolni 
valami újjal, egyedivel, és képes 
volt folyamatosan terjeszkedni.

Kóstoljunk bele a NORDSEE-tudásba! Mivel a cég számára 
a friss ötletek és a változatosság egyaránt fontosak, minden 
meleg fogást és szendvicset a legújabb táplálkozástudomá-
nyi eredmények alapján fejlesztettek ki, és mind kiváló minő-
ségben kerül elénk. A NORDSEE-nél folyamatosan követik 
az aktuális trendeket, és figyelnek a vásárlók igényeire, hogy 
mindig valami egyedi ínyencfalattal lephessenek meg min-
ket. Fontos az is, hogy jó érzéssel falatozhatunk: a cég kiáll 
a hal mint termék becsületes kezelése mellett. Tudvalevő, 
hogy az egészséges étrend részeként hetente legalább egy, 
de inkább két alkalommal ajánlott halat fogyasztani. Könnyű 
mindezt a NORDSEE éttermekben megtenni, hiszen a hal-
ételek olyan széles választékát kínálják, hogy akár minden 
napra megtaláljuk a számunkra megfelelőt. Az egészséges 
táplálkozás kel le mes időtöltéssé válik a NORDSEE-nél!

      www.nordsee.com/hu   
      Mammut II. 2. emelet 
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      Lite Wellness Club 
      Mammut. Mammut II. 4. emelet 
      Hétköznap: 6.00–22.00,  
      hétvégén: 8.00–21.00 
      Telefon:  +36-1/345-8544 
      www.litewellness.hu 
      E-mail: mammutsales@litewellness.hu  
      www.facebook.com/litewellnessclub 

egészség

MiNôségi  
gourMet- 
élMéNy
a halNak olyaN az illata, akár 
az óceáNé. ha Már bÛzlik, MiNt 
egy hal, akkor NiNcs Mit teNNi! – 
tartja a MoNdás. ha ez valóbaN 
így vaN, úgy a Nordsee étterMébeN 
biztosaN Megérezzük a teNger 
friss fuvallatát!

Pár igazi NORDSEE-kedvenc

FRISS SALáTA TONHALLAL éS MOZZARELLáVAL, 
MOZZARELLAGOLyóKKAL éS FRANCIA KENyéRREL 
Tonhal válogatott vegyes salátaágyon (jégsaláta, endívia és 
radicchio), marinált mozzarellagolyók, babcsíra, tojás, 
paradicsom, paprika és egyéb csíkozott zöldségek, mindez 
bagettel szervírozva

Fish & chips
4 darab sülthal-falatka hasábburgonyával és remuládmártással
Egy igazi nagy kedvenc: A NORDSEE Fish and Chips! A kultikus 
fogás alaszkai tőkehalfiléből készül, vastagra vágott sült 
krumplival és tartármártással. Nagyon angol!

AlASzKAi	tŐKehAlSült	burgonyASAlátávAl	 
éS REMULáDMáRTáSSAL
Ez az ínycsiklandó klasszikus fogás ropogósra sütött alaszkai 
tőkehal, melyet burgonyasalátával és remuládmártással 
kínálunk. A legnépszerűbb NORDSEE ételek egyike!



A	bAmbini	nyári	újDonságAi!
A Shnooks világ mélyén, többszínű föld alatti folyók 
folydogálnak, bűvös, fénylő kristályok ezreivel... Itt 
születnek a miniatűr Shnookies-ok, amelyek néha 
maguktól ugranak a partra. www.shnooks.com/hu 
– ismerd meg a Shnooks világát! Kint rossz az idő, 
vagy csak unatkozol? Kapd elő Spinnazt, a puha 
habszivacsból készült beltéri bumerángot! Az idei 
nyár slágerei a Flexiez gumipofák: húzd, nyúzd, 
fordítsd ki, és használd labdaként, kesztyűként, 
cipőként, tolltartóként vagy tényleg bármiként!

játéksziget:		
mókA	bArátokkAl

Az AFO kilövő jobb, mint a hagyományos 
bumeráng! Színes fényekben pompázik, 

és ha jól irányítod a kilövést, visszatér 
hozzád! Varázsold el barátaidat: sajátíts el 
különböző trükköket a Fyr Flyz fényjáték 
segítségével, vagy lőj szuper illatbombá-

kat a Smubbles illatos buborékfújó 
varázzsal! Akár két különböző patront is 

kombinálhatsz!

      www.jateksziget.com   
      Mammut II. 3. emelet  

      www.bambini.hu   
      Mammut II. 3. emelet  

Gyerekek világa 
a Mammutban

buMeráNgok kiNtre és beNtre, féNyjáték, 
illatboMbák és egy saját fagyizó otthoNra – 
játékkíNálatuNk NyároN is fergeteges!

Shnooks

Spinnaz

Flexiez

Shnooks

AFO kilövő

Smubbles

Fyr Flyz
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játékvár:	meglePetések	fiúknAk	
és	lányoknAk!
A Nerf Vortex kézzel felhúzható, kétkezes 
koronglövő puska levehető tussal, taktikai 
sínnel, cserélhető, 10 db korongot tartalmazó 
tárral, 18 méteres hatótávolságával minden 
bizonnyal a legtöbb nagyfiú álma, míg az Angry 
Birds plüssfigurái kifejezetten lányoknak 
készültek. Nincs nagyszerűbb dolog a nyáron, 
mint egy házi fagyizó! A MUGZ-zal vidám a 
fagylaltkészítés: csak jégkocka, só és a fagyihoz 
szükséges alapanyagok kellenek hozzá!

      www.jatekvar.hu   
      Mammut I. 1. emelet  

Mugz

Nerf
Angry Birds 

kölyökPArk	A	bAbákért	
Minden gyerek, legyen kicsi vagy nagy, elámul, 
amikor belép a megújult szórakoztatóparkba: 

lehet kúszni, mászni, csúszdázni, és még 
számtalan más, a mozgáskoordinációt és 
egyensúlyérzéket javító játékot játszani! 

Mindezeken túl a jó hír az, hogy egy új, kulturált, 
békés, nyugodt babaetető és szoptató helyiség 

kialakításával a Kölyökpark látogatóinak régi 
vágyát sikerült megvalósítani!

      www.kolyokpark.hu   
      Mammut II. 3. emelet  
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mágneses	könyv	
violA	HerCegnô

Melyik ruhát vegye fel a hercegnő?  
Kit hívott meg piknikre? Mivel 

érkeznek a vendégek? A 16 mágneses 
figura segítségével számtalan kedves 

történet elevenedik meg e könyv 
lapjain. Csak a képzeleteden múlik  
a cselekmény – engedd szabadon  
a fantáziádat, és találj ki minél több 

vidám mesét!

Axel	gutjAHr:	
mADárvenDégek	A	kertben	
Számos madárfaj kápráztat el ben-
nünket az év minden szakaszában 

színpompás tollazatával és csodálatos 
énekével. Szívesen látogatják kertjein-

ket, fészket építenek benne,  
és fáradhatatlanul táplálják utódaikat. 

Ha megfigyeljük őket, bepillantást 
nyerhetünk hazánk madárvilágába.  
A kötetben több száz igen vonzó és 
gyakori kerti madár részletes leírását 
találhatjuk, ami segítséget nyújt meg-

határozásukhoz.

viDrA	gAbriellA:		
A	fekete	kô	titkA

Mentette már meg az életedet egy szál 
gyufa? Gyűjtöttél valaha fekete kagylót 
Tahitin? Tudod, hogyan kell ellentüzet 

gyújtani? Hány napig lehet élelem 
nélkül kibírni? Egy titokzatos sötét erő 
támadásba lendül, hogy megszerezze 
az emberi tudást, és ezáltal az uralmat 
a világ felett. Krisztián, Orsi, Zsófi és 

Barna összefog, és egy kalandos 
tér- és időutazás során harcba 
szállnak a gonosz Mar-Törrel.  
Csak magukra számíthatnak...

szAbó	borbálA:
átváltozott	gyerekek	

Milyen könyv ez itten? Mese. Le se 
lehet tenni? Le se. Kik a legfőbb 

karakterek? Papa, Mama. Három 
gyerek. Tele van csodákkal. Tele. 

Közben viszont van egy mai, kihívóan 
hétköznapi, közvetlen és lényeglátó, 
friss humorral operáló, Szabó Bori-s 
hangvétele. Ki rajzolta ilyen szépnek, 

bohókásnak látszóra? Rácz Nóra.  
És ki tudja kizárólag, feltétlenül ajánla-

ni? Varró Dani.

máté	Angi:	
kAPitány	és	nArAnCsHAl	

A keresés az, amikor menni kell és ki 
kell találni dolgokat. Egy parancsol-
gatós tengerészkapitány megunja 

a tengereket, partra száll, egy hídra 
költözik, majd nyakába veszi a várost 
barátjával, a befőttesüvegben tátogó 

kicsi, narancssárga hallal. Velük együtt 
mi is megtaláljuk a legjobb helyet, 

ahol élni lehet: Máté Angi meséjének 
gyöngéd világát, amelyet Rofusz Kinga 

különleges hangulatú képei ölelnek 
magukhoz.

Dr.	merkl	ottó–	
Dr.	fôzy	istván–	

kállAyné	szerényi	júliA:	
mAgyArország	növény-		

és	állAtvilágA	
A könyv harminc fejezete végigkala-
uzol hazánk jellegzetes élőhelyein, 

növény- és állatfajok százait bemutat-
va. Olyan varázslatos helyekre enged 

bepillantást, mint az orchideákkal 
díszes láprétek, az égerligetek övezte 

pisztrángos hegyi patakok vagy  
a hódvárakat rejtő folyópartok.

gyerekAjánló
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A	muPettek		
A	legjobb	fejek!	

Los Angeles-i vakációja során három 
Muppet-rajongó leleplez egy ördögi 

tervet a Muppet-show tönkretételéről. 
Nincs más hátra, a triónak rá kell 

vennie Brekit, Miss Röfit, Topi macit és 
barátaikat, hogy újra vállaljanak közös 
fellépést, és mentsék meg a színházu-

kat. A nagy csapat végül összeáll, 
kigyulladnak a fények, jönnek a viccek, 

és még jó zene is szól. Minden idők 
egyik legjobb Muppet-show-ja Disney 
DVD-n szórakoztatja a nagyérdeműt!

Alvin	és	A	mókusok	3.
Hahó, Mókusok! Alvin és pajtásai 

eddigi legnagyszerűbb kalandjukkal 
térnek vissza az egész család nagy 

örömére – körülöttük sosincs 
nyugalom, folyamatosan árad a humor 

és a jó zene. Egy luxus-óceánjárón 
vakációznak, és Alvin, Simon, 

Theodore meg a mókuslányok már ott 
is hozzák a formájukat. De ez nem 

elég nekik: egy papírsárkányba 
kapaszkodva elhagyják a hajót, egy 

lakatlan szigetre keverednek, és meg 
kell küzdeniük a túlélésért. Ráadásul 
nincsenek egyedül a dzsungelben...

meriDA,	A	bátor	3D
Bemutatja: Fórum Hungary
Előzetes korhatár-besorolása: 
korhatár nélkül megtekinthető!  

A heves természetű Merida ügyes 
íjász, és nem mellesleg Fergus király 
és Elinor királynő leánya. Úgy dönt, 
kezébe veszi sorsát, dacolva az ősi 
szokással, mely szent és sérthetet-
len a harsány földesurak, a hatal-
mas Lord MacGuffin, a goromba 
Lord Macintosh és a civakodós Lord 
Dingwall számára. Merida tettei 
véletlenül káoszt és fennforgást rob-
bantanak ki a királyságban, és 
amikor a szeszélyes öreg Boszor-
kányhoz fordul segítségért, balsor-
sú kívánsága borul reá. 
Bemutató a Cinema City 
mozikban: 2012. augusztus 2.

PHineAs	és	ferb:		
A	leglustább	nAP

Phineas és Ferb zseniális tervet eszel 
ki. Még hosszabbá teszik az év 

leghosszabb napját, a nyári napéj-
egyenlőséget: követik a napot a Föld 

körül. Tokió, a Himalája, azután Párizs 
következik. A szerelem városában 

Candace azt reméli, hogy elcsípheti 
Jeremyt egy kis vakációra. Ezalatt dr. 
Doofenshmirtz foglyul ejti Monogra-
mot, és Kerry (másnéven K ügynök)  

az egyetlen, aki megmentheti, és 
keresztülhúzhatja a doki ördögi tervét. 

filMek egy esôs délutáNra...
A SAturn DVD-AjánlAtA       www.saturn.hu   

      Mammut II. –1. szint 

NyároN is Mozi!
A CInEMA CIty fIlMAjánlójA

      www.cinemacity.hu   
      1–8. terem Mammut I. 3. emelet, 
      9–13. terem Mammut II. 3. emelet  

gyerekAjánló
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végre   
vakáció! 
Most, hogy itt a szüNidô, sze-
rezzüNk be NéháNy laza pólót 
és vagáNy rövidNadrágot, és 
Már kezdôdhet is a Nyaralás.

A kissrácok körében is egyre népszerűbbek a térd fölé érő 
sortok, a virágos, pöttyös és kockás ingek. 

Póló,
Okaïdi

Póló,
Benetton

Póló,
Okaïdi

Sapka,
Benetton

Póló,
Benetton

Farmersort,
Benetton

Póló,
Benetton

Rövidnadrág,
Benetton

Cipő, Okaïdi
Rövidnadrág,
Benetton

Póló, BenettonRövidnadrág, 
Benetton

játszótér
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A kislányoknak is, 
csakúgy, mint a 
fiúknak nagyon jól 
áll a szörfösstílus. 
Feliratos póló, 
trópusi mintás 
rövidnadrág és 
flip-flop papucs 
jellemzi ezt az 
irányzatot.

A kislányok, úgy tűnik, a mai 
napig a hercegnős ruhadara-
bokat részesítik előnyben. 

Szoknya,
Benetton

Ruha,  
Okaïdi

Ruha,
Benetton

Ruha,
Benetton

Ruha,
Benetton

Fehérnemű,
Tezenis

Szoknya,
Benetton

Sort, Benetton

Szandál,
Benetton

Pizsama,
Tezenis

játszótér
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Szakítson a magas árakkal!

Couture
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Szakítson a magas árakkal!

Mammut I. földszint

20% minden női, férfipólóra és ingre.

Mammut II. 3. emelet
20% kedvezmény Ravensburger, 

Walt Disney plüss, Ses, Totum termékekre

Mammut I. földszint 
20% kedvezmény teákra, kávékra és teázási-
kávézási cikkekre. (Alkoholos termékre nem áll 

módunkban kedvezményt biztosítani!)

Mammut I. 1. emelet 

20% kedvezmény
A kedvezmény más akciókkal nem vonható össze!

Mammut II. 1. emelet
Megajándékozzuk egy ingyenes kéz- és 
körömápolással 10.000 Ft feletti vásárlás 

esetén! Az ajándék értéke: 1500 Ft

Mammut I. 2. emelet 
20% kedvezmény könyvvásárlás esetén. 

A kedvezmények nem halmozhatók és nem 
vonatkoznak akciós termékekre, tankönyvekre.

Mammut I. földszint 
1000 Ft ajándékutalvány

minden 3000 Ft értékű vásárlás után.

Mammut I. 2. emelet 

20%

Mammut I. 1. emelet

20%

Mammut I. 2. emelet 
20% kedvezmény Matias borok vásárlása esetén. 
A kedvezmény nem vonatkozik akciós termékekre 

és Matias Amazon borokra.

Mammut I. földszint 
25% kedvezmény minden könyvre.
Más akcióval nem összevonható.

Mammut I. –1. emelet

20% kedvezmény

Mammut I. 1. emelet
20% kedvezmény a Best Reisen 2012. nyári teljes katalógusáraiból egyes utazások 

esetén / 10% kedvezmény az aktuális akciós- és last minute ajánlatokból egyes 
utazások esetén. A 10-20% kedvezmény 2012. június 7-én, kizárólag a Mammutban 

lévő irodánkban vehető igénybe. A kedvezmény készpénzre nem váltható, 
más kedvezményekkel nem összevonható. Foglalásonként 1 kupon érvényesíthető. 

A külön fizetendő költségekre a kedvezmény nem vonatkozik.

Mammut I. 2. emelet 
20% kedvezmény

A kedvezmény más akciókkal nem vonható 
össze, és a Dr. Batz termékekre nem vonatkozik!

Mammut I. 1. emelet 
15% kedvezményt biztosítunk az üzletben 
megjelölt termékekre. A kedvezmény más 

kedvezménnyel össze nem vonható!

Mammut II.  –1. emelet

20% kedvezmény minden szolgáltatás árából.
A kedvezmény a termékekre nem vonatkozik!

Mammut I. 2. emelet

25% kedvezményt adunk a farmernadrág- 
felhajtás SOS árából.

Mammut I. 0. szint
20% a teljes árú termékekre, 

más akcióval nem összevonható.

Mammut I. 0. szint
20% kedvezmény a teljes árú termékekre. 

A kedvezmény más kedvezménnyel, akcióval, 
kuponnal nem vonható össze.

Mammut I. 3. emelet
10% kedvezmény a saját szervezésű körutazások részvételi 

díjából + 20 000 Ft Chemol Travel utalvány ajándékba. 
A kedvezmény más akcióval nem vonható össze. 

Foglalásonként egy kupon használható fel.

Mammut II. 1. emelet
20% Herbertz, Icel és Extrasol Quality 

termékekre.

Mammut I. 0. szint
20 % kedvezmény

A kedvezmény az akciós termékekre nem
vonatkozik és más akciókkal nem vonható össze.

Mammut I. 1. emelet
20% kedvezmény minden női blézerre 

és minden férfizakóra.

Mammut I. 1. emelet
20% kedvezmény

Mammut I. 0. szint 
20% kedvezményt ad minden 
Felina és Conturelle termékre.

Mammut I. 1. emelet
30% kedvezmény minden Montblanc, Chronoswiss 

és Baume & Mercier karóra árából.

Mammut I. 1. emelet
30% kedvezmény minden női Montblanc 

ékszer árából.

Mammut I. 1. emelet
50% kedvezmény minden Porsche Design 

öngyújtó árából.

Mammut I. 1. emelet
Meglepetés ajándék minden Montblanc tollhoz.

Mammut I. 1. emelet
20% kedvezmény minden képkeret árából 

(kivéve az ezüst képkereteket).

Mammut I. földszint
A kupon ellenében 20% kedvezményt nyújtunk a 
színes és fekete nyomtatás és fénymásolás árából. 
A kupon más esetleges akcióval, kedvezménnyel 

nem vonható össze.

Mammut II. 4. emelet
Szűrőcsomag az egészséges csecsemőért.

20% kedvezmény az ezen a napon előjegyzett 
szűrőcsomagra. 

Mammut I. földszint

Vásároljon nálunk, és mi meglepjük 
egy 3440 Ft értékű könyvcsomaggal.



Szakítson a magas árakkal!



Szakítson a magas árakkal!

Mammut I. 0. szint

20% kedvezmény

Mammut I. 0. szint
20% a megjelölt termékekre.

Mammut II. 2. emelet 
Ha bármilyen cappuccinót vásárolsz, megaján-
dékozunk még egy ugyanolyan cappuccinóval.

Mammut I. 1. emelet 
20% kedvezmény

Más akcióval nem összevonható.

Mammut II. földszint
20% kedvezmény

Mammut II. –1. emelet
20% kedvezmény az Eucerin 

napozó termékcsaládjára

Mammut I. 4. emelet
I., II. és IV-es kategóriában vásárolt bérletekre 

40% kedvezményt adunk.

Mammut II. földszint 
20% kedvezmény az adott napokon. A kedvezmény 
leértékelt árura nem vonatkozik, más akciókkal, törzs-
vásárlói kedvezménykuponokkal nem vonható össze.

Mammut II. földszint 

20% a megjelölt termékekre.

Mammut II. 2. emelet
20% minden könyvre és hangoskönyvre, 
amely más akcióval nem vonható össze.

Egy vásárlásnál egy kupon érvényesíthető.

Mammut I. 0. szint
20% 

Csak a teljes árú termékekre vonatkozik, 
más akcióval nem összevonható. 

Mammut II. 4. emelet
30%-os kedvezmény 2 db havi bérlet egyidejű 
vásárlása esetén. Akciónk más akcióval nem 

összevonható.

Mammut II. 4. emelet
20% kedvezmény a 10 alkalmas fitnesz, 

csoportos óra bérleteinkre és havi kombinált 
bérletünkre.

Mammut II. földszint 
Angelika arcápolási AJÁNDÉK vásárlásának 

értéke szerint! Más ajánlattal nem vonható össze, 
részletek az üzletben

Mammut II. 2. emelet 
20% kedvezmény, kivéve az állatgyógyászati 

és az akciós termékekre.

Mammut I. 3. emelet 
20% kedvezmény, amely más akciókkal 

nem összevonható.

Mammut II. 2. emelet 

40% minden díszhalra.

Mammut II. 1. emelet 

20% szemüvegkeretekre és kontaktlencse
ápolószerekre.

Mammut II. 3. emelet
20%

Mammut II. 1. emelet
20% engedmény + díjtalan méretre igazítás. 

Az akcióban lévő termékekre nem vonatkozik.

Mammut II. 3. emelet

20% kedvezmény a megjelölt termékekre!
Más akcióval nem összevonható.

Mammut II. 3. emelet

20%  kedvezmény

Mammut II. 1. emelet

20% kedvezmény

Mammut I. földszint
50% kedvezmény papírposzterekre 30x45 méret felett. Más akcióval 
együtt nem érvényes, személyesen és online rendelési szoftverünkkel 
leadott megrendelésekre is vonatkozik. Csak a kupon érvényességi 

ideje alatt leadott és átvett megrendelésekre vonatkozik. A nem akciós 
áron értékesített termékeink az elkészítés sorrendjében előnyt élveznek.

Mammut II. 1. emelet
20% kedvezmény minden termékre, de az 
ajánlat egyéb akcióval nem összevonható.

Mammut I. 3. emelet

Valamennyi óriáspalacsinta árából  50%.

Mammut I. földszint 
20 % kedvezmény 

minden Alterra natúr-
kozmetikai termékre. 2 0 0 0 0 0 1 0 7 9 7 2 0

Mammut II. –1. emelet 
20% kedvezmény 

Más akcióval nem vonható össze!

Mammut II. 1. emelet 
20%

A kedvezmény az akciós termékekre nem 
vonatkozik és más akciókkal nem vonható össze.

Mammut II. 1. emelet
20% Az akciós kupon egyéb kedvezménnyel és akcióval nem 

vonható össze és nem vonatkozik az első áras termékekre. 
Egy vásárlás alkalmával kizárólag egy kupon váltható be. 

A kupon kizárólag a budapesti Mammut Bevásárlóközpontban 
található Hervis áruházban váltható be.

Mammut I. 1. emelet
20% kedvezmény a szabadtéri játékokra: 

homokozók, ráülős motorok, repülők, 
íj szettek, rollerek stb. 

Akciós termékre nem vonatkozik a kedvezmény!

Mammut I. földszint 
20% kedvezmény, kivéve az állatgyógyászati 

és az akciós termékekre.

Mammut I. földszint 
50% minden vízinövényre.
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Mammut II. –1. emelet 
Minden menyasszonyi ruha bérléséből 
vagy alkalmi ruha vásárlásából 20%. 

Mammut II. –1. emelet 
Minimum 12 perc szoláriumozáshoz 

krémet adunk ajándékba. 
Más kedvezménnyel nem vonható össze.

Mammut I. 1. emelet 
Szépségápoló (ultrahangos, ionos) és alak-
formáló készülékek 20% kedvezménnyel!

Mammut I. 1. emelet 
Jade köves thermo-masszázs ágyra 

5.000 Ft értékű ajándék masszázsbérlet!

Mammut II. földszint

20% kedvezmény a megjelölt termékekre.

Mammut I. földszint

20%

Mammut I. földszint

20% balzsamecetekre.

Mammut I. 0. szint
20% kedvezmény a teljes árú termékekre!
Más kedvezménnyel össze nem vonható.

Mammut II. 2. emelet
20% kedvezmény a tartozékok árából VitaMAX 
csomag vásárlása esetén / 30% kedvezmény a 

tartozékok árából Havidíjas csomag vásárlása esetén.

Mammut II. –1. emelet

Minden Wilvorst öltönyhöz ingyen ing.

Mammut I. 0. szint
30% 1 db választott, nem Zöld Pontos termékre. 

Az akció más kedvezményekkel 
nem összevonható 

Mammut I. 0. szint 

30%-os kedvezmény minden mobiltelefon-
tartozékra és kiegészítőre.

Mammut II. 2. emelet
a könyváruházzal szemben

20%
A kedvezmény egyéb akcióval nem vonható össze!

Mammut II. 3. emelet

20% minden termékre, kivéve a standard árú, 
más akcióval nem összevonható.

Mammut II. 2. emelet
20% kedvezmény bármely 1 db komplett szemüveg (keret+lencse) vagy bármely 

1 db napszemüveg teljes fogyasztói árából. A kupon kizárólag a Mammut 
Bevásárlóközpontban található Vision Express üzletben váltható be a kuponon 

feltüntetett napon felvett megrendelések esetén. A kupon kedvezménye más 
kedvezménnyel nem vonható össze és készpénzre nem váltható át. Egy vásárlás 
során egy kupon váltható be. A beváltás további feltételeit keresse üzletünkben.

Mammut II. földszint
20% A kedvezmény a szezonális akcióval 

vagy egyéb promócióval nem vonható össze, 
kizárólag teljes árú termékekre vonatkozik

Mammut I. földszint
20% kedvezmény minden WPOWER márkájú termékünkre 
(notebook-akkumulátor, notebooktöltő, mobiltelefon-akku-
mulátor, kamera, fényképezőgép- akkumulátor és töltő)

Mammut II. –1. emelet 
15 perc szoláriumozáshoz krémet 

adunk ajándékba. 
Más kedvezménnyel nem vonható össze.

Mammut II. földszint 
20% 

Mammut I. földszint 
20% 

Mammut I. 0. szint
20% Calvin Klein, Carolee New York, Oliver Weber 
(Made with Swarovski Elements) Pandora, Thomas 
Sabo ékszerekre (más akcióval nem összevonható).

Mammut I. földszint 
20%

Mammut II. 3. emelet 
20% kedvezmény minden termékből.

Mammut II. földszint
20% kedvezmény, amely a szezonális akcióval 
vagy egyéb promócióval nem vonható össze, 

kizárolag teljes árú termékekre vonatkozik.

Mammut II. 2. emelet 
20% 

Mobiltelefon-tartozékok és szervizszolgáltatás árából.

Mammut I.  földszint 
20% az összes forgalmazott termékre.

Mammut I. –1. emelet

20% a kedvezmény a péksüteményekre.

Mammut I. 1. emelet
20%

A kedvezmény más kedvezménnyel 
nem vonható össze.

Mammut I. 1. emelet

20% kedvezmény minden fehérneműre, 
10% kedvezmény a 2012-es fürdőruhákra. 

A kedvezmény más akcióval nem összevonható.

Mammut I. 0. szint
20% 

 Akciós termékekre nem vonatkozik és egyéb 
kedvezménnyel nem vonható össze!

Mammut I. 1. emelet 
20% 

Mammut I. 1. emelet
Minden RYN cipő listaárából 25 % kedvezmény. 

Minden JOYA cipő listaárából 20% kedvezmény. Minden 
Stretchwalker listaárából 25 % kedvezmény készpénzes 
fizetés esetén! A kedvezmény az akciós termékekre nem 

vonatkozik és más akciókkal nem vonható össze.

Mammut I. 1. emelet 
Jade mágneses/ionos orvosi acél ékszerek 

20% kedvezménnyel!
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Mammut I. földszint

20% minden női, férfi hálóruhára

Mammut II. 3. emelet
20% kedvezmény Ravensburger, 

Walt Disney plüss, Ses, Totum termékekre

Mammut I. földszint 
20% kedvezmény teákra, kávékra és teázási-
kávézási cikkekre. (Alkoholos termékre nem áll 

módunkban kedvezményt biztosítani!)

Mammut I. 1. emelet 

20% kedvezmény
A kedvezmény más akciókkal nem vonható össze!

Mammut II. 1. emelet
Megajándékozzuk egy ingyenes kéz- és 
körömápolással 10.000 Ft feletti vásárlás 

esetén! Az ajándék értéke: 1500 Ft

Mammut I. 2. emelet 
20% kedvezmény könyvvásárlás esetén. 

A kedvezmények nem halmozhatók és nem 
vonatkoznak akciós termékekre, tankönyvekre.

Mammut I. földszint 
1000 Ft ajándékutalvány

minden 3000 Ft értékű vásárlás után.

Mammut I. 2. emelet 

20%

Mammut I. 1. emelet

20%

Mammut I. 2. emelet 
20% kedvezmény Matias borok vásárlása esetén. 
A kedvezmény nem vonatkozik akciós termékekre 

és Matias Amazon borokra.

Mammut I. földszint 
25% kedvezmény minden könyvre.
Más akcióval nem összevonható.

Mammut I. –1. emelet

20% kedvezmény

Mammut I. 1. emelet
20% kedvezmény a Best Reisen 2012. nyári teljes katalógusáraiból egyes utazások 

esetén / 10% kedvezmény az aktuális akciós- és last minute ajánlatokból egyes 
utazások esetén. A 10-20% kedvezmény 2012. július 5-én, kizárólag a Mammutban 

lévő irodánkban vehető igénybe. A kedvezmény készpénzre nem váltható, 
más kedvezményekkel nem összevonható. Foglalásonként 1 kupon érvényesíthető. 

A külön fizetendő költségekre a kedvezmény nem vonatkozik.

Mammut I. 2. emelet 
20% kedvezmény

A kedvezmény más akciókkal nem vonható 
össze, és a Dr. Batz termékekre nem vonatkozik!

Mammut I. 1. emelet 
15% kedvezményt biztosítunk az üzletben 
megjelölt termékekre. A kedvezmény más 

kedvezménnyel össze nem vonható!

Mammut II.  –1. emelet

20% kedvezmény minden szolgáltatás árából.
A kedvezmény a termékekre nem vonatkozik!

Mammut I. 2. emelet

25% kedvezményt adunk a farmernadrág- 
felhajtás SOS árából.

Mammut I. 1. emelet
Minden pólóra és bermudára 

20% kedvezmény.

Mammut I. 0. szint
20% kedvezmény a teljes árú termékekre. 

A kedvezmény más kedvezménnyel, akcióval, 
kuponnal nem vonható össze.

Mammut I. 3. emelet
10% kedvezmény a saját szervezésű körutazások részvételi 

díjából + 20 000 Ft Chemol Travel utalvány ajándékba. 
A kedvezmény más akcióval nem vonható össze. 

Foglalásonként egy kupon használható fel.

Mammut II. 1. emelet
20% Herbertz, Icel és Extrasol Quality 

termékekre.

Mammut I. 0. szint
20 % kedvezmény

A kedvezmény az akciós termékekre nem
vonatkozik és más akciókkal nem vonható össze.

Mammut I. 1. emelet
20% kedvezmény minden női és férfi

halásznadrágra.

Mammut I. 1. emelet
20% kedvezmény

Mammut I. 0. szint 
20% kedvezményt ad minden 
Felina és Conturelle termékre.

Mammut I. 1. emelet
30% kedvezmény minden Montblanc, Chronoswiss 

és Baume & Mercier karóra árából.

Mammut I. 1. emelet
30% kedvezmény minden női Montblanc 

ékszer árából.

Mammut I. 1. emelet
50% kedvezmény minden Porsche Design 

öngyújtó árából.

Mammut I. 1. emelet
Meglepetés ajándék minden Montblanc tollhoz.

Mammut I. 1. emelet
20% kedvezmény minden képkeret árából 

(kivéve az ezüst képkereteket).

Mammut I. földszint
A kupon ellenében 20% kedvezményt nyújtunk a saját 
fotóval ellátott fehér póló, fehér bögre és a gravírozás 

árából. A kupon más esetleges akcióval, 
kedvezménnyel nem vonható össze.

Mammut II. 4. emelet
Egészségmegőrzés 40 felett nőknek.

20% kedvezmény az ezen a napon előjegyzett 
szűrőcsomagra. 

Mammut I. földszint

Vásároljon nálunk, és mi meglepjük 
egy 3440 Ft értékű könyvcsomaggal.
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Mammut I. 0. szint

20% kedvezmény

Mammut I. 0. szint
20% a megjelölt termékekre.

Mammut II. 2. emelet 
Ha bármilyen cappuccinót vásárolsz, megaján-
dékozunk még egy ugyanolyan cappuccinóval.

Mammut II. földszint
20% a megjelölt termékekre.

Mammut II. földszint
20% kedvezmény

Mammut II. 4. emelet
20% kedvezmény minden 

szakorvosi vizsgálat díjából.

Mammut I. 4. emelet
I., II. és IV-es kategóriában vásárolt bérletekre 

40% kedvezményt adunk.

Mammut II.  –1. emelet 
20% kedvezmény az Eucerin PH5 termékcsaládjára 

(tusfürdők, testápolók, golyós dezodorok, samponok).

Mammut II. földszint 
20% kedvezmény az adott napokon. A kedvezmény 
leértékelt árura nem vonatkozik, más akciókkal, törzs-
vásárlói kedvezménykuponokkal nem vonható össze.

Mammut II. 2. emelet
20% minden könyvre és hangoskönyvre, 
amely más akcióval nem vonható össze.

Egy vásárlásnál egy kupon érvényesíthető.

Mammut I. 0. szint
20% 

Csak a teljes árú termékekre vonatkozik, 
más akcióval nem összevonható. 

Mammut II. 4. emelet
30%-os kedvezmény 2 db havi bérlet egyidejű 
vásárlása esetén. Akciónk más akcióval nem 

összevonható.

Mammut II. 4. emelet
20% kedvezmény a 10 alkalmas fitnesz, 

csoportos óra bérleteinkre 
és havi kombinált bérletünkre.

Mammut II. földszint 
AJÁNDÉK 75 ml-es új Eaux de Provence tusfürdő 
vásárlásának értéke szerint! Más ajánlattal nem 

vonható össze, részletek az üzletben.

Mammut II. 2. emelet 
20% kedvezmény, kivéve az állatgyógyászati 

és az akciós termékekre.

Mammut I. 1. emelet 
20% kedvezmény.

Más akcióval nem összevonható.

Mammut II. 2. emelet 

40% minden vízinövényre.

Mammut II. 1. emelet 

20% a kontaktlencsékre
2 doboz vásárlása esetén.

Mammut I. 3. emelet 

20% kedvezmény, amely más akciókkal 
nem összevonható.

Mammut II. 3. emelet
20%

Mammut II. 1. emelet
20% engedmény + díjtalan méretre igazítás. 

Az akcióban lévő termékekre nem vonatkozik.

Mammut II. 1. emelet

20%  kedvezmény.

Mammut I. földszint
50% kedvezmény kollázsposzterekre 30x45 méret felett. Más akcióval 

együtt nem érvényes, személyesen és online rendelési szoftverünkkel 
leadott megrendelésekre is vonatkozik. Csak a kupon érvényességi 

ideje alatt leadott és átvett megrendelésekre vonatkozik. A nem akciós 
áron értékesített termékeink az elkészítés sorrendjében előnyt élveznek.

Mammut I. 3. emelet

Valamennyi óriáspalacsinta árából 50%.

Mammut II. 1. emelet

20% kedvezmény minden termékre, de az 
ajánlat egyéb akcióval nem összevonható.

Mammut II. 3. emelet

20%  kedvezmény a megjelölt termékekre!
Más akcióval nem összevonható.

Mammut II. 3. emelet 

20 % kedvezmény.

Mammut II. –1. emelet 
20% kedvezmény 

Más akcióval nem vonható össze!

Mammut II. 1. emelet 
20%

A kedvezmény az akciós termékekre nem 
vonatkozik és más akciókkal nem vonható össze.

Mammut II. 1. emelet
20% Az akciós kupon egyéb kedvezménnyel és akcióval nem 

vonható össze és nem vonatkozik az első áras termékekre. 
Egy vásárlás alkalmával kizárólag egy kupon váltható be. 

A kupon kizárólag a budapesti Mammut Bevásárlóközpontban 
található Hervis áruházban váltható be.

Mammut I. 1. emelet
20% kedvezmény a vízben használatos 

játékokra: karúszók, úszógumik, medencék stb. 
Akciós termékre nem vonatkozik a kedvezmény!

Mammut I. földszint 
20% kedvezmény, kivéve az állatgyógyászati 

és az akciós termékekre.

Mammut I. földszint 
50% minden díszhalra.
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Mammut II. –1. emelet 
Minden menyasszonyi ruha bérléséből 
vagy alkalmi ruha vásárlásából 20%. 

Mammut II. –1. emelet 
Minimum 12 perc szoláriumozáshoz 30%-nak 

megfelelő krémet adunk ajándékba. 
Más kedvezménnyel nem vonható össze.

Mammut I. 1. emelet 
Szépségápoló (ultrahangos, ionos) és alak-
formáló készülékek 20% kedvezménnyel!

Mammut I. 1. emelet 
Jade köves thermo-masszázs ágyra 

5.000 Ft értékű ajándék masszázsbérlet!

Mammut I. 1. emelet 
Jade mágneses/ionos orvosi acél ékszerek 

20% kedvezménnyel!

Mammut II. földszint

20% kedvezmény a megjelölt termékekre.

Mammut I. földszint

20%

Mammut I. földszint

20% magok, olívák.

Mammut I. 0. szint
20% kedvezmény a teljes árú termékekre!
Más kedvezménnyel össze nem vonható.

Mammut II. 2. emelet
20% kedvezmény a tartozékok árából VitaMAX 
csomag vásárlása esetén / 30% kedvezmény a 

tartozékok árából Havidíjas csomag vásárlása esetén.

Mammut II. –1. emelet

Minden Wilvorst öltönyhöz ingyen ing.

Mammut I. 0. szint
30% 1 db választott, nem Zöld Pontos termékre. 

Az akció más kedvezményekkel 
nem összevonható 

Mammut I. 0. szint 

30%-os kedvezmény minden mobiltelefon-
tartozékra és kiegészítőre.

Mammut II. 2. emelet
a könyváruházzal szemben

20%
A kedvezmény egyéb akcióval nem vonható össze!

Mammut II. 3. emelet

20% minden termékre, kivéve a standard árú, 
más akcióval nem összevonható.

Mammut II. 2. emelet
20% kedvezmény bármely 1 db komplett szemüveg (keret+lencse) vagy bármely 

1 db napszemüveg teljes fogyasztói árából. A kupon kizárólag a Mammut 
Bevásárlóközpontban található Vision Express üzletben váltható be a kuponon 

feltüntetett napon felvett megrendelések esetén. A kupon kedvezménye más 
kedvezménnyel nem vonható össze és készpénzre nem váltható át. Egy vásárlás 
során egy kupon váltható be. A beváltás további feltételeit keresse üzletünkben.

Mammut II. földszint
20% A kedvezmény a szezonális akcióval 

vagy egyéb promócióval nem vonható össze, 
kizárólag teljes árú termékekre vonatkozik

Mammut I. földszint
20% kedvezmény minden WPOWER márkájú termékünkre 
(notebook-akkumulátor, notebooktöltő, mobiltelefon-akku-
mulátor, kamera, fényképezőgép- akkumulátor és töltő)

Mammut II. –1. emelet 
A kollagénkezelés 15 perces használatakor 

33%-nak megfelelő kupont adunk, amit 1 héten 
belül kell felhasználni és 20 perc igénybevételnél 

érvényes. Más kedvezménnyel nem vonható össze.

Mammut II. földszint 
20% 

Mammut I. földszint 
20% 

Mammut I. 0. szint
20% Calvin Klein, Carolee New York, Oliver Weber 
(Made with Swarovski Elements) Pandora, Thomas 
Sabo ékszerekre (más akcióval nem összevonható).

Mammut I. földszint 
20%

Mammut II. 3. emelet 
20% kedvezmény minden termékből.

Mammut II. földszint
20% kedvezmény, amely a szezonális akcióval 
vagy egyéb promócióval nem vonható össze, 

kizárolag teljes árú termékekre vonatkozik.

Mammut II. 2. emelet 
20% 

Mobiltelefon-tartozékok és szervizszolgáltatás árából.

Mammut I.  földszint 
20% az összes forgalmazott termékre.

Mammut I. –1. emelet

20% a kedvezmény a péksüteményekre.

Mammut I. 1. emelet
20%

A kedvezmény más kedvezménnyel 
nem vonható össze.

Mammut I. 1. emelet

20% kedvezmény minden fehérneműre, 
10% kedvezmény a 2012-es fürdőruhákra. 

A kedvezmény más akcióval nem összevonható.

Mammut I. 0. szint
20% 

 Akciós termékekre nem vonatkozik és egyéb 
kedvezménnyel nem vonható össze!

Mammut I. 1. emelet 
20% 

Mammut I. 1. emelet
Minden RYN cipő listaárából 25% kedvezmény. Minden JOYA cipő 
listaárából 20% kedvezmény. Minden Stretchwalker listaárából 25% 

kedvezmény készpénzes fizetés esetén! A kedvezmény az akciós 
termékekre nem vonatkozik és más akciókkal nem vonható össze.

Következő kuponnap: augusztus 9.



esküvô	miniben
itt	A	nyár,	Az	esküvôk	iDôszAkA,	egyre	
több	ifjú	Pár	renDezi	A	szertArtást	és	Az	
Azt	követô	vACsorát	A	szAbAD	ég	AlAtt.

Ilyenkor minden egy kicsit könnyedebb, fiatalosabb, fesztele-
nebb. Az idei év egyik slágere, a mini menyasszonyi ruha, 
amely kényelmes, praktikus, ám mégis elegáns alkalmi vise-
let. Egy romantikus frizurával és néhány kedves kiegészítővel 
kombinálva igazán egyedi és különleges megoldás minden 
boldog menyasszony számára. A vőlegények szintén lezse-
rebbre vehetik az öltözéket: ilyenkor a világos, akár fehér öl-
töny is helyénvaló, a díszmellény és a nyakkendő viszont to-
vábbra is kötelező, így a melegben levetett zakó nélkül is jelzi, 
hogy ki is a gyönyörű menyasszony választottja.

Szaffi Szalon
Mammut II. -1 szint
www.saffi.hu

Hajtson rá  
az ingyenes  
parkolásra!

ismerôs	önnek	Az	Az	érzés,		
Amikor	CsomAgokkAl	megrAkoDvA,	
némileg	könnyebb	PénztárCávAl		
inDulnA	HAzA	A	bevásárlóközPontból,	
De	még	ki	kell	fizetni	A	PArkolást...?	
lássuk	be,	ez	senkit	sem	szokott	túl	jó	
érzéssel	eltölteni...

A Mammut a tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén is 
meghirdette parkolási akcióját, mely kimondottan a fen-
ti problémára kínál megoldást. Mivel fontos számunkra, 
hogy vásárlóink jó érzéssel, elégedetten távozzanak tő-
lünk, 15 000 Ft értékű vásárlás felett két óra ingyenes 
parkolással ajándékozzuk meg őket! Önnek mindössze 
annyi a teendője, hogy a vásárlást igazoló blokkot vagy 
blokkokat bemutatja a két információs pult valamelyiké-
nél, ahol kollégáink egy terminálon lehúzzák a parkoló-
kártyáját, így a parkolóautomata már csak a kétórányi 
díjjal csökkentett összeget fogja mutatni. Ezek után pe-
dig nincs más dolga, mint a frissen beszerzett kincseket 
elhelyezni az autóban, és egy elégedett mosollyal kigör-
dülni a parkolóból.

Az akció 2012. október 31-ig tart, várjuk Önt  
szeretettel és sok-sok kétórás ingyenes parkolással!

APró



a Mammut vásárlási utalvány  
továbbra is nagy segítség  
az ajándékozásban, azokban  
a helyzetekben, amikor ön nem  
tudja biztosan, vajon milyen  
meglepetéssel okozhatna  
a legnagyobb örömöt.

AjándékozzA A válAsztás élményét!
1000, 2000 és 5000 forintos vásárlási utalványainkat a megajándékozottak ezernyi 
fantasztikus dologra költhetik a Mammutban, legyen az ruha, illatszer, könyv, de 
beválthatják egy hangulatos étteremben vagy szórakozóhelyen is. Felhasználható 
fodrászatnál vagy más szolgáltatóhelyen – arról nem is beszélve, hogy az ízléses 
vásárlási csekk már látványában is szép. Az utalványokat a bevásárlóközpont 
információs pultjainál vásárolhatja meg, és az alábbi üzletekben költheti el.

AZ ÜZLETLISTA FOLYAMATOSAN BŐVÜL.

ajándékozzon 
vásárlási utalványt!

ElfOGADóHElyEK A MAMMutBAn
	CipŐ,	bŐrdíSzMű,	 
 TáSKA 

•		Active	Shoes	/	Mbt
•		Alberto Zago
•		dámoni
•		Deichmann Cipő
•		Horváth Cipő
•		humanic
•		Musette
•		Reálszisztéma 

Menedzser Shop
•		Piella
•		Rajnai Cipő
•		RyN cipő
•		Salamander
•		Samsonite Classic 

márkabolt
•		Scarpy
•		Scholl
•		Tredici
•		vagabond

	FérFi-,	nŐi	divAt	

•		Astor	for	Men
•		Andrew’s	ties
•		babes
•		braga
•		Carla
•		Camaieu
•		Camel active
•		devergo/	Woodoo
•		Emporium
•		Fanny	Shop
•		Fanero
•		Fanatiq
•		Feminé
•		intermoda
•		irha-Szőrme-bőr	Szalon
•		Jackpot	&	Cottonfield
•		Kaláka	Collection
•		levi’s	Store
•		Kristóf szalon
•		Madame	elegant
•		Marks & Spencer
•		Martha	May

•		Molett Molady
•		Mango
•		MariannTrend Divat
•		Marylin	boutique
•		o’neill/	Converse
•		orsay
•		premium	labels
•		Promod
•		r-polo
•		Retro Jeans
•		Sántha	ruha
•		SeS	exclusive
•		Springfield
•		Turai Divat
•		T&T divat
•		Tatuum
•		Ulla Popken
•		Woodoo

	díSzállAt	

•		Halak-Hüllők
•		My Pet

 éLELMISZER,  
 ITALOK, PéKSéG 

•		big	ben	teaház
•		bio	Sétány
•		belga	praliné
•		borárium
•		Chokoland
•		Culinaria Italia
•		Match
•		vom	Fass

 óRA, éKSZER 

•		Aranygömb
•		divat	órák	üzlete
•		Gárdos Ajándék  

/Mont Blanc
•		BL óraszalon
•		Créor
•		Extrametál
•		Juta
•		Lukács ékszer
•		Miss	Moneypenny
•		My	gem	Jewellery

•		Silwear	ezüst	és	
Divatékszer

•		Syam Silver
•		Swarovski

 KÖNyV, CD, DVD 

•		Alexandra
•		Anima
•		Libri 

 LAKBERENDEZéS,  
 KONyHAFELSZERELéS 

•		Art Szalon Herend
•		Casa	Spain
•		Cilek
•		Darvas képkeret
•		Haas&Czjzek
•		hobbyművész
•		T-Rex
•		WMF

	pApír,	íróSzer	

•		Hobbyművész
•		papír-sziget
•		Pirex

	FehérneMű,	 
	FürdŐruhA	

•		Aranypók
•		Calzedonia
•		Felina
•		Intimissimi
•		J.Press
•		Konkurencia fehérnemű
•		Secret
•		Tezenis

 FOTó, OPTIKA 

•		opticworld
•		Optiris optika
•		Olivér Optika
•		Puskás Fotó

	hírlAp,	dohány	

•		CigarShop

 ILLATSZER,  
 SZéPSéGáPOLáS 

•		Clinique
•		dM drogéria
•		Douglas
•		Estée Lauder
•		l’occitane
•		Marionnaud
•		nail	box	by	opi
•		Szappansziget
•		yves	roches

 JáTéK, AJáNDéK 

•		bambini
•		Gárdos Ajándék  

/ Mont Blanc
•		happy	box
•		Játéksziget
•		Játékvár
•		Wish	box

 SPORT éS éLETMóD 

•		dr.	lenkei	életerő	
Centrum

	Sport-	éS	SzAbAdidŐ-	 
	ruházAt,	SportCipŐ,	 
 SPORTCIKKEK 

•		Arena
•		Dockyard Islands
•		Heavy Tools
•		Hervis
•		Playersroom
•		the	Store
•		transfer

 SZóRAKOZáS,  
 JáTéKTEREM 

•		Mammut Bowling Club

	SzáMítáSteChniKA,	 
	MűSzAKi	CiKK	

•		extreme Digital
•		iStyle
•		notebook.hu
•		Patronsarok

•		Saturn

 SZOLGáLTATáS 

•		Catwalk Szalon
•		Céghmester
•		euromedic	 

Diagnosz tikai Központ
•		Go Print
•		Kölyökpark Játszóház
•		Madonna Szalon
•		Mammut	 

Egészségközpont
•		Mammut Patika
•		patronsarok
•		Szaffi Esküvői Szalon
•		Szolárium	Stúdió
•		Thai Harmónia 

Tradicionális  
Masszázsszalon

 TELEKOMMUNIKáCIó  
 éS TARTOZéKOK 

•		gSM	Aréna
•		t-partner
•		T-Pont
•		telenor
•		Vodafone

 UTAZáSI IRODA 

•		Chemol	travel	/	tui
•		Neckermann
•		Quaestor
•		Best Reisen

 VENDéGLáTáS 

•		KFC
•		Leroy Café
•		Mcdonald’s
•		palacsinta	Klub
•		planet	Sushi
•		t.g.i.	Friday’s
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változások  
a bevásárlóközpoNtbaN

éPület szint üzletszám megszûnt/elköltözött új	üzlet

Mammut I.

 –1. L109 Fagyöngy Naturabolt Natura Salvia Biobolt

fszt. L003 East Fashion –

fszt. L002 Saxoo London Arts & Crafts

fszt. L031 Fitness pont –

fszt. L010 Belga Praliné az L009-be költözött Fitness Pont

fszt. L018b Forever young –

fszt. L032 Elektronika vonala vagyonvédelem –

fszt. L037 Szamos Marcipán Puskás Fotó

0. P001b Home Fashion –

1. R121 Millefiori Kft. TV Brands Reduline 36

1. R126 Bizan shoes Rebecca Swim Wear

1. R137, 38 Notebookstore Vízágycentrum

1. SP104 Green Culture –

2. R212 Primigi gyerekcipő Bolero

2. R220 Pólómintázó Nail box by OPI

3. R323 Abboccato Okay Italia

Mammut II.

–1. KP104 Top Shop Party City

–1. KP112 Capri –

–1. KP114 Notebookstore –

–1. KP137 Puskás Fotó –

fszt. szabadtér K047t Új Leroy terasz

fszt. szabadtér K048t Új Bravos terasz

fszt. szabadtér K050t Új Gasztro terasz

0. K024 Nila&Nila SIX

3 K331a Replay Premium Brands Outlet

2 K336a Firenze divat Top Shop

3 K340g Almás-konzolos –

3 K340f Latel GSM –

3. K371 Legend Café & Bar –
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cipô, táska
shoes, bags

Alberto Zago M I. fsz. L-063

Branch shoes · cipő M I. 2. R-201/g

DáMoni · cipő M I. fsz. L-060

Deichmann · cipő M II. 1. 139

Horváth Cipő · cipő M II. fsz. 030

Humanic Cipő · cipő M II. 1. 121

Jo ker Leather · bőr dísz mű M I. 1. R-110

MBT / Active Shoes M I. 0. P-001

Musette M II. fsz. 027

Office Shoes · cipő M I. 0. R-008

Piella · táska és ajándék üzlet M I. 2. R-205

Raj nai · cipő M I. 1. R-113

Re ál szisz té ma Me ne dzser Shop M II. 1. 140

Ryn · cipő M I. 1. R-102a

Salamander M II. 1. 141

Samsonite/Classic ·  
vi lág uta zók bolt ja

M I. 1. R-132

Scarpy · cipő M I. fsz. L-018

Scholl · cipő M I. 0. P-005

Tredici · cipőbolt M I. fsz. L-040

Vagabond · cipőbolt M I. 0. R-011

FérFi-nôi divat
men’s wear, ladies wear

7 camicie · di vat M I. fsz. L-061

Amsterdam Shop M I. 0. P008

Andrew’s Ties · nyakkendő, ing M I. 1. R103a

Arts & Crafts M I. fsz. L002

Art’z Modell · női di vat M I. 2. R-207

Astor for men · fér fidi vat M I. fsz. L-033

Babes · női di vatáru üzlet  M I. fsz. L-047

Bershka · női divat M II. 1. 122

Bolero M I. 2. R212.

Bankomat

Információ

WC

Mozgáskorlátozott WC

Lépcső

Mozgólépcső

Panorámalift

Lift 

Pelenkázó

pictograms
piktogramok

parkolÓk 
parking places

Akadálymentes bejárat 

Telefon

Fizetô automata

Italautomata

Gyógyszertár

Elsôsegély

Csomagmegőrző

Gyalogos közlekedés 

Autós közlekedés 

-2 szint
Mammut I. (M I.)

-1 szint
Mammut I. (M I.)

-2nd Floor
Mammut II. (M II.)

68  Mammut Magazin / 2012. nyár



Braga M I. fsz. L024 
L042

Camaieu · női di vat M I. 0. R-018, 19

Camel active M I. 0. R-015

Carla · női di vat M I. fsz. L011

Cross & Field · fér fidi vat M I. 1. R-125

D.I.V.A. · női di vat M II. 2. 239

Dockyard Islands · di vat M I. 0. R-014

Emporium · női di vat M I. 1. R-109

Esp rit · di vat M II. fsz. 031

Fanatiq Collection · női di vat M I. 0. P-002/b

Fanero · női di vat M I. 1. R142

Fanny Shop · divat M I. fsz. L-005

Feminé · női divat M I. 0. P-020

Gant · fér fidi vat M I. fsz.
L-041, 
43, 44

Garage Store M I. 1. R104

Gaudí · di vat M I. 1. R-147

Inter Moda · fér fi di vat M I. fsz. L-036

Irha-Szőrme-Bőr szalon · divat M I. 1. R-146

Jackpot & Cottonfield · di vat M II. fsz. 038

Kaláka Collection  
by Bodor Ágnes · di vat 

M I. fsz. L-052

Kris tóf sza lon · fér fi di vat M II. 1. 127

Levi’s Store · far mer, cipő M I. 0. R-012

Lilifo · egye di ter ve zé sű ru hák M I. fsz. L-004

Lorin · exclusive női di vat M I. 1. R-139

Madame elegant · női kosztümök M I. 1. R144b

Mango · di vat M I. 0. P-014

Mariann Trend · di vat M I. 0. P-003

Marks & Spencer M II. fsz. 033

Martha May · női divat M I. 1. R-116, 17

Marilyn Boutique M I. fsz. L-059

Mexx M II. 1. 128

Mo lett Molady Fashion · di vat M I. 1. R-124

My77 · női divat M I. 0. P-006 b

NOX M I. 2. R208

Orsay · női divat, kiegészítők M I. 0. R-006, 7

Premium Labels ·  di vat M I. 1. R-118

Pri ma  Don na · di vat M I. 2. R-213

Promod · di vatáru M II. fsz. 023

R-Polo M I. 1. R-112

Premium Brands Outlet M II. 3. 331a

Retro Jeans M II. 3. 331

Sandy bizsu M I. 0. P-017

Sántha Ru ha · ipar művész di vat M I. fsz. L-054

SeS Exclusive · női divat M I. 1. R-106

Springfield · di vat M II. fsz. 037

Sugarbird M I. fsz. L-057

Szaffi sza lon · esküvői és alkalmi  di vat M II. –1. KP-101/e

Tatuum M II. fsz. 038/a

Tally Weijl M II. fsz. 026

Turai Di vat M I. fsz. L-006/b

T & T di vat · di vat M I. fsz. L-012

Ulla Popken · nagyméretű női divat M II. 3. 344

United Colors of Benetton · di vat M II. fsz. 039

Wolford · ha ris nya, női divat M I. 1. R-103 b

Woodoo M I. 0. R-017

díszállat
pets

Ha lak-Hüllők · díszállat kereskedés M I. fsz. L-068

My Pet ·  ál latkereskedés M II. 2. 233/c

egészség, életmÓd
health, liFestyle

Allergia- és diétabolt M I. fsz. L-053

Aranykagyló Egészségbázis M I. fsz. L-058

Biokertész M I. 1. SP-106

Bio sétány M I. 1. SP-101

BioTech USA ·  
sporttáplálék kiegészítő szakbolt 

M I. fsz. L-030

Dr. Lenkei vitamin M I. fsz. L-029

Euromedic Diagnosztikai  
és Egészségközpont

M II. 4. 424D

Fitness Pont · táplálékkiegészítők M I. fsz. L010.

Mammut Egész ségközpont  M II. 4. 424E

Mammut Egész ségközpont  M II. 5. 524

Mammut Fogászat ·  
fogászat, szájhigiénia

M II. – 1. KP-136

Mammut Gyógyszertár  M II. – 1. KP-101/g

Natura Salvia Biobolt M I. -1 L109.

TV Brands Reduline’36 M I. 1. R121.

Vivamed egészségtár M I. 1. R-145

045

FÖldszint
Mammut I. (M I.)

-1st Floor
Mammut II. (M II.)

ground Floor
Mammut II. (M II.)
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élelmiszerek
Food

Anthon Berg · csokoládé M II. 2. 222

Bel ga Pra li né · édes ség M I. fsz. L-009

Big Ben · tea, kávé, whiskey M I. fsz. L-020

Borárium · bor szak üz let M I. 1. R-115

ChocoLand ·  
csokoládé, aján dékbolt

M I. 1. R-120

Cortesi lát vány pék ség M II. 2. 220

Culinaria Italia M I. 1. SP-103

Darlington Tea M II. 1. 144

Finezza lát vány pék ség M I. – 1. L-107

MATCH Szu per mar ket M I. – 1. L-101

Royal Croissant · fran cia  pék ség M I. – 1. L-108

Sza mos Mar ci pán M II. 1. 131

Vom Fass ·  
kimért exkluzív termékek

M I. fsz. L-056

Fehérnemû, Fürdôruha
underwear, swimwear

Arany pók · nôi-férfi fehérnemű, 
divatáru

M I. fsz. L-064, 
65, 66

Calzedonia · ha ris nya, für dő ru ha M I. 0. P-011,12

Calzedonia · ha ris nya, für dő ru ha M II. 2. 238/b

Felina · fehérnemű M I. 0. P-003

Intimissimi · fehérnemű M I. 0. R-004

J.Press · fehérnemű M I. 0. R-003

Kon ku ren cia · fehérnemű M I. 0. P-006

Magistral M II. 3. 340/m

Rebecca Swim Wear M I. 1. R126

Secret · fehérnemű M I. 1. R-119

Tezenis · fehérnemű M II. 1. 126

Women’secret · fehérnemű M II. fsz. 032

FotÓ, optika
photo, optician

Fotó Puskás M I.  fsz. L037.

Sunglasses & More M II. 2. 223/b

Optic World M II.  fsz. 028

Optiris · op ti ka M I.   1. R-111

Oli vér expressz op ti ka M II.  1. 142

Vision Express M II.   2. 229/c

gyermek divat
kids wear

Benefit ·  
gyermekruha, gyermekcipő

M II. 3. 321a

Branch baby & junior · cipő M I. 1. R-107

Okaidi · gye rek di vat stúdió M II. 3. 324/a

hírlap, dohány
newspaper, tobacco

Chills Headshop · do hányáru 
és kiegészítők

M I. 3. R 310, 
310a

Hír lap · ma ga zin M I. fsz. L-049

Inmedio M II. 2. 230

Tobacco · do hány, ajándék M I. 0. R-000

szépségápolás 
beauty & Fragrance

Clinique · il lat szer M II. fsz. 043

Drogerie Markt ·  
illatszer és dro gé ria 

M II. 1. 123

Douglas · par fü mé ria M II. 1. 137

Estée Lauder · szépségsziget M II. fsz. 044

L’Occitane · natúr kozmetikum M II. fsz. 025

Lemaquillage M II. fsz. 045

Lulu Blonde ·  
hajkozmetikumok TIGI/Fudge

M II. 2. 279

Marionnaud par fü mé ri a  M II. fsz. 020, 21

Nail Box by OPI M I. 2. R220

Olivanna M I. – 1. L-105

Rossmann · dro gé ria, parfüméria M I. fsz. L-001

Seacret ·  
holt tengeri kozmetikumok

M II. 1. 130

Szappansziget M II. – 1. KP-126

Xtreme Lashes M I. 2. R213

Yves Rocher · illatszer és dro gé ria M I. 0. R-001

Játék, aJándék, írÓszer
toys & giFts, stationery

Bambini · játéküzlet M II. 3. 332

Ext ra me tál · fi nom acél áru M II. 1. 142/ab

Gárdos Presentline · aján dék M I. 1. R-134

Gyorsmintázó M I. fsz. L-062

Happy Box M II. 1. 124

Já ték szi get · já ték bolt M II. 3. 327

Játékvár · játékbolt M I. 1. R-135

modellezz.hu M I. 3. P-422

Mont Blanc · aján dék M I. 1. R-134/b

Papír-Sziget ·  
papír-írószer szaküzlet

M I. 0. P-013

Party City · dekorációs bolt M II. – 1. KP104

szökőkút

SP-105

0. szint
Mammut I. (M I.)

1. szint
Mammut I. (M I.)

mezzanine Floor
Mammut II. (M II.)
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Pirex · pa pír bolt M II. 3. 322

My Gem Jewellery M I. 2. R-218

Wish Box M II. 3. 370

kÖnyv, zene, Film
books, music, movie

Alexandra · Könyvesbolt M I. 2. R-201

ANIMA köny ves bolt M I. fsz.
L-013, 
14, 15

Libri Könyváruház / Internet M II.  2. 237

Libri Könyv áru ház / Café Frei M II.  3. 333

lakberendezés
interior design

Art Szalon Herend Porcelán M I. 1. R-127

Bo szor kány kony ha · 
konyhafelszerelés

M I. 1. R-133

Butlers M I. 0. R-002

Casa Spain · exclusive 
bőrülőgarnitúrák, lakberendezés

M II. 2. 224

Cserépváros M I. fsz. L-034

Decorator Home · 
design függönyszalon

M I. 1. R-144/a

BRIC GROUP -  ingatlan befektetési  
és forgalmazó iroda

M II. 3. 351

Haas & Czjzek M II. – 1. KP-133

Tchibo M II. 1. 138.

Top Shop M II. 3. 336a.

T-Rex Bútorcity M I. fsz. L-028

WMF · edény, konyhafelszerelés M I. 0. P-019

Óra, ékszer
watch, Jewellery

Apacs · ezüst ék szer M I. 0. P-007

Aranygömb · óra, ék szer M I. fsz. L-045

Arany gömb · óra, ék szer M I. 2. R-214

Miss Moneypenny M II. 1. 131/a

Bijou Brigitte · bizsu, ékszer M I. 0. R-005

BL Óraszalon M I. 2. R-219

Casio Sziget M I. 2. R-216

Casio sziget M II. – 1. KP-123

Claire’s M I. 0. R013

Créor · óra, ék szer M I. 0. P-018

Divat órák boltja · óra, ék szer M II. fsz. 042

Juta · ék szer M II. 2. 238/a

Luk ács Ék szer · drágakő M II. 2. 223/a

Mont Blanc · óra M I. 1. R-134/b

Óra Doktor · óra M I. – 1. L-106

Óra Guru · óra M I. 0. R-020

Sandy bizsu M I. 0. P-017

Schmuck · ék szer M I. 0. R-010/a

Schmuck · ék szer M II. 1. 125

Silwear · ezüst ékszer M I. 0. P-004

SIX · bizsu, óra M II. fsz. 024

Syam Silver · ezüst ék szer M II. 3. 367

Swarovski M I. 0. R-016

My Gem Jewellery M I. 2. R-218

sport-és szabadidô divat
sports- and leisure clothing,

Arena · sport fel sze re lés M I. 1. R-108

Football - Fanshop M II. 2. 229b

Garage Store · sportos szabadidő M I. 1. R-104

Heavy Tools · spor tos ruházat M II. 1. 129/a

Hervis Sports M II. 1. 135

O’Neill · sportruházati üzlet M I. 0. P-017/a

Playersroom Gold M II. 1. 136

The Store · ext rém sport ru há zat M II. 3. 338

Transfer M II. 3. 336/b

szabadidô, szÓrakozás
leisure, entertainment

Kölyökpark · gyer mek ját szó ház M II. 3. 328

Lite Wellness Club M II. 4. 422

Mammut Bowling Club M II. 2. 236

Mammut Squash Center M I. 4. R-434

Merkur Mammut Deluxe · 
játékterem

M I. 3. 
R-320, 
P-421

Cinema City 1–8 te rem M I. 3. P-401

Cinema City 9–13 te rem M II. 3. 350

számítástechnika, mûszaki cikkek 
computer, media, photo

576 KByte · videojáték szaküzlet M II. 3. 329

extreme digital M I. 2. R-201/a
SP-202/a

iStyle ·Apple számítástechnika M II. 1. 129/b

notebook.hu M I. 2. R203/a

Qwerty Computer ·  
számítástechnika 

M II. – 1. KP-106

SP-105 SP-105

2. szint
Mammut I. (M I.)
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2nd Floor
Mammut II. (M II.)
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Gyorsnyomda · R Contact M I. 1. R-130

M I. 3. R-312b

Harmónia Thai masszázs szalon M II. – 1. KP-135

Hobbyművész és művészellátó 
bolt · kreatívbolt

M I. 3. P-424

Lottózó M I. – 1. L-104

Ma don na Szalon · 
műköröm, fodrászat, kozmetika

M I. 3. R-320/d

Mammut Kilátó Club M I. 4. R432-2

Mis ter Mi nit · 
cipô ja ví tás, kulcs má so lás

M I. fsz. L-048

MKB · bank fi ók M I. 1. R-101, 131

Nail Box by OPI M I. 2. R220.

Óradoktor · óra javítás M I. – 1. L-106

Óra Guru · óra javítás M I. 0. R-020

Patron Sarok · nyomtató kellékek M I. 1. R-105

Physiomins · fogyasztószalon M II. – 1. KP-113

Polgár tisztító M I. fsz. L-007

POSTA M II. 3. 342

Party City · dekorációs bolt M II. – 1. KP104

Raiffeisen Bank M I. 2. R-200

Szaffi Szalon · esküvői/báli 
ruhaszalon és kölcsönzô

M II. – 1. KP-101/e

Szolárium Stúdió M II. – 1. KP-131

Tattoo & Piercing M I. 0. R0-F4

UniCredit Bank M II. 2. 233/a

Unipharma Iroda M I. 4. R-415

UPC M II. 2. 225

Xtreme Lashes M I. 2. R213.

SATURN · LCD, plazma, tv, DVD, 
video, hifi, computer, fotó, CD, 
telekommunikáció, mobiltelefonok

M II. – 1. KP-120

Wpower akkumulátor és töltő M I. fsz. L017

szolgáltatás
ser vi ces

Agykontroll MI fsz. L-022

Autómosó és gumis M I. – 1. SL-108

Bric Group M II. 3. 351

Casio sziget M II. – 1. KP-123

Catwalk Szalon · kozmetika, 
fodrászat, mûköröm 

M II. – 1. KP-108

Céghmester M I. fsz. L-039

Citibank · bankfiók M II. 3. K-343

Couture Exp res  sz · ruhaszerviz M I. 2. R2-F4

Csillag Erotika M II. – 1. KP-109

Erste Bank M II. fsz. 035

Exclusive Change ·  
valuta vétel-eladás

M I. 0. R-022

Exclusive Change ·  
valuta vétel-eladás

M II. – 1. KP-107

Exclusive Change ·  
valuta vétel-eladás

M II. 2. 248/a

Good Change · valuta vétel-eladás M I. 0. R-022

Go Print ·  
név jegy, bé lyeg zô, fény má so lás 

M I. fsz. L-023

Grafológia, asztrológia, 
sorselemzés

M II. 3. 372

Gravír Exp res  sz · gra ví ro zás M I. 2. R-215

Gyorsmintázó M I. fsz. L-062

telekommunikáciÓ 
telecommunication

GSM Aréna · telefon M II. – 1. KP-116

Leila 2 GSM M I. 2. R-217

Superphone · mobiltelefonok M II. 2. K-222/b

Telenor M I. 0. P-009, 10

Telenor M I. 2. R-203

T-Pont M I. 0. P-002

T-Pont M I. 2. R-201/d-e

T-Partner M II. fsz 041 a

UPC M II. 2. 225

Vodafone M II. 2. 229/a

Vodafone M I. 2. R-201/b-c

Zak-Tel GSM · mobiltelefon M I. fsz. L-071

utazási iroda
travel agencies

Best Reisen · uta zá si iro da M I. 1. R-102

Chemol Travel · uta zá si iro da M I. 3. R-320b, c

Kartago Tours · uta zá si iro da M I. fsz. L-008

Neckermann · uta zá si iro da M II. 2. 236/a

Online Travel Services  
· uta zá si iro da

M I. 1. R-129

Quaestor · utazási iroda és 
értékpapír 

M I. 0. R-010

Vista · uta zá si iro da M II. 2. 233/b

vendéglátás
restaurants

Bravo’s · fagylaltsziget M II. 3. 334/b

Café Frei M II. 2-3.

3. szint
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Caffé Perté · ká vé zó M I. 3. R-304/a

Ciao M I. 0. P000

Dokk room M II. 2. 228

Édes Fini · ki mért édes ség M I. 3. R-347/b

Etage · étterem, kávézó M I. 3. R-307

Guru Sandwich – Gu ru Crêpes 
& Taco · szendvicsbár

M II. 2. 240/a

Il Treno M I. 3. R308

Jam Pub · music public house 
& restaurant

M II. – 1.
KP-102, 
117

KFC · étterem M II. 2. 227

La Per go la · gyü mölcs bár M II. 2. 221/b

Leroy Café · kávéház M II. 2. 235

Jóasszony · gyorsétterem M I. 3. R-302

McDonald’s · gyors kiszolgáló 
ét te rem és McCafé 

M II. 2. 231

Merkur Lounge · Café & Bar M I. 3. R-320

Nordsee M II. 2. 240b

OKAY ITALIA · olasz ét te rem M I. 3. R-323

Oliva · salátabár M II. – 1. KP-111

Palacsinta Klub · palacsintázó M I. 3. R-309

Pot’ Bourry · burgonyás 
gyorsétterem

M I. 3. R-306

Prime Steak & Wine House M I. 3. R-301, 322

Promenad Café M II. fsz. 036

Subway · szendvics és salátabár M I. 3. R-303

Starbucks · ká vé zó M II. 2. 280

Ta ver na Zorbas · gö rög ét te rem M I. 3. R-324

Tchibo M II. 1. 138

Terrasse Café · ká vé zó M II. 1. 124/a, 143

T.G.I. Friday’s / Planet Sushi M II. 2. 226

5. szint
Mammut I. (M I.)

4th Floor
Mammut II. (M II.)

5th Floor
Mammut II. (M II.)

nyitva tartási idôk
opening hours

Hétfő – Szombat Vasárnap Minden nap

Üzletek: 10:00 – 21:00 10:00 – 18:00 Éttermek: 11:00 – 23:00

Szupermarket: 06:30 – 21:00 08:00 – 19:00 Játékterem: 0:00 – 24:00

Szórakozás: Vasárnap – Csütörtök Péntek – Szombat 

10:00 – 02:00 10:00 – 03:00

Patika: Hétfő – Péntek

09:00 – 21:00

A MAMMut weboldAlt  
elérheti, 

hA leolvAssA A kódot  
okostelefonjávAl!
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keresztrejtvéNy
a helyes Megfejtôk között 1 db 5000 foriNtos  
Nordsee étkezési kupoNt sorsoluNk ki.

A megfejtést névvel, címmel, telefonszámmal, e-mail címmel  
ellátva nyílt postai levelezőlapon a következő címre várjuk:  
Mammut Bevásárló- és Szórakoztató Központ,  
Marketing Igazgatóság, 1024 Budapest, Lövőház utca 2–6.
 
Beküldési határidő: 2012. augusztus 15.

A nyertest telefonon vagy levélben értesítjük.
 
A beküldők hozzájárulnak ahhoz, hogy a megadott adataikat,  
a Mammut Zrt. további saját marketing- és promóciós célra  
felhasználhassa, és nyilvánosságra hozhassa.

Az előző keresztrejtvény helyes megfejtője: Kuti Kinga, Budapest
aki 1 db Mammut Lite Wellness Club kombinált havibérletet nyert.

A nyertest postán értesítjük. Gratulálunk!
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