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Jótékonysági Gyereknapi Guinness-rekord-kísérlet
A legmagasabb fa építôjáték torony

16 000 fa építôelem felhasználásával, 12 óra alatt, 12 építômester segítségével 10 méter magas torony 

megépítésével a World Guinness Records által jegyzett  „LEGMAGASABB FA ÉPÍTÔJÁTÉK TORONY” cím 

elnyerésére készülünk. A rekordkísérlet során felhasznált, oktatási-fejlesztési segédeszközként alkalmazható 

KAPLA építôelemeket a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány 40 hátrányos helyzetû településen lévô, 

illetve sajátos nevelésû igényû (SNI) gyerekeket oktató iskola között osztja szét.

Az alapkôletételre május 23-án (hétfô), az óriási torony hitelesítésére és
látványos ledöntésére május 28-án (szombat) 17:00-kor kerül sor.

Mammut II. földszint (szökôkút)

Legyen részese Ön is a kezdeményezésnek!
Járuljon hozzá a rekordhoz és a jótékonysági akcióhoz egy-egy elem vagy akár egy egész KAPLA készlet megváltásával!

A program a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány tehetséggondozó programjának keretében valósul meg.

További információk: www.messzehangzo.hu

A VILÁG LEGKÉNYELMESEBB SZEMÜVEGE.

Mammut I. 1.emelet
Tel.: +36 1 345 8179     Mobil: +36 30 388 0365
Az akció részleteiről  érdeklődjön üzletünkben.

Most minden Silhouette szemü- 
vegkeret mellé a lencsék árának           

a 30%-át ajándékba 
adjuk! 
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Nagy válTozások 
koráT éljük. 

A társadalmunk különböző 
területein egyszerre tapasztal-

ható radikális átalakulások kétségtelenül 
új irányba terelnek bennünket. A lehetősé-
gek kora is ez egyben, potenciálisan valami 
jobbat, érdekesebbet rejtegetve számunkra. 

A Mammut Magazin megújult arculattal jelentkezik; 

lefektetve egy minden tekintetben igényes és tar-

talmas új koncepciót. Elindultunk egyfajta tágabb 

szemléletmód felé, fontos számunkra, hogy egy 

szélesebb csatornán közvetíthessük üzenetünket a 

látogatók felé. Figyelmünk, látókörünk spektruma 

a nemzetközi irányzatokra, tendenciákra is kiterjed. 

Ebben a negyedévben nyílik a Mammut II. Lövőház 

utcai bejáratánál a VANS legújabb márkaüzlete.  

Bízunk benne, hogy a Mammut brand mindezek által 

még erősebbé, még kedveltebbé válik! Ismét lesznek 

kupon napok! Több mint 180 üzlet, 20-30%-os ked-

vezményével! 

Továbbra is fontosnak tartjuk a humán, karitatív kez-

deményezéseket, ezért biztosítunk helyszínt annak 

a Guinness-rekord-kísérletnek, amely a hátrányos 

helyzetű, illetve a sajátos nevelést igénylő gyerekek 

támogatásáért jött létre. A megépítésre tervezett, 

10 méter magas, fa építőkockákból létrejövő torony 

számunkra is szimbólum: egyaránt szól az emberi 

nagyságról, szeretetről és figyelemről!

Szőke Tamás 

marketingvezető
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  Prevenció - egészség tippek 26
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cÍMlAP FoTó TALABér GézA // ToP            // ÉKSZER PANDOrA // MaKE UP zALAVECzkI VIkTÓrIA // HaIR 

STYLIST HOrVÁTH FrICI // MaNIKűR LAVENDEr NAILS SzALON // STYLING BENEDICT & HELFEr kFT. 

KIaDó Mammut zrt. 1024 Budapest, Lövőház u. 2-6. Telefon +36 1 345 8000 // FELELőS KIaDó dr. Vígh Gábor // FELELőS 

SZERKESZTő Szőke Tamás // FELELőS SZERKESZTő-HELYETTES: S. Nagy Eszter // KIaDVáNY GoNDoZáSa Benedict & Helfer kft. 

főszerkeszTő Szalánczy Tünde // ArT direcTor Gyimesi Judit // koordináTor kozák Boglárka // Tervező szerkesz-

Tők karádi zita, Németh renáta // foTók Talabér Géza, karádi zita, Shutterstock, brand fotók // MAke UP zalaveczki Viktória 

HAirsTYlisT Németh Frici

HirdeTésfelvéTel Cornides Erika Telefon +36 1 345 8000 eMAil cornides.erika@mammut.hu fAcebook www.facebook/

mammut.bevasarlo.es.szorakoztato.kozpont // nYoMdAi előállíTás Ipress Center Hungary kft. // felelős vezeTő Lakatos 

Imre ügyvezető igazgató

Ez a kiadvány a TÜV tanúsítványa szerint az ISO 9001 szabványnak megfelelő, 100%-ban klórmentes technológiával előállított, környezetbarát papírra készült. 
A kiadványban szereplő árak tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk. A brand fotók szerzői és egyéb jogaiért felelősséget nem vállalunk.

I MP R e s s z UM

  A szépség szolgálatában 28

  Vitalizálók  30

  étteremajánló 32

 A nagy csoki teszt 34

  Wellness - törzsizom gyakorlatok 36
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TRend

BOBO 
Chic

A francia stílus a „bourgeois-boheme” 
kifejezésből ered. Az egykori arisztok-

rata értékek öröksége keveredik egy 
bohém, fiatalos eleganciával.

1.

5.

6.

3.

2.

TRend

back to the
 FUTURE
Azok a ’90-es évek

Szakemberek Szerint a divat 
draSztikuS változáSok elé néz. 

évtizedes tendencia, hogy önmagá-
ból merít, ismételve a korábbi évek 
stílusjegyeit. A szerencse az, hogy ezek 
a retrospektív visszatekintések mögött 
nagy és sikeres divatházak állnak. 
Így az önmagukból nyert inspirációk 
mégis mindig lenyűgöző, egyedi kollek-
ciókat szülnek. 
A New York Fashion Week 2016-os 
tavaszi bemutatóján a Calvin klein divat-
ház egy a ’90-es évek saját sikerszéri-
áját álmodta újra. A pure-look ezúttal 
dinamikusabb, a felületek, struktúrák 
izgalmasabbak, látványosabbak. 

1. boKacSIZMa 
24 990 fT Humanic

2. FüLbEVaLó 

10 000 fT Apacs ékszer

3. bőR FÉLcIPő 

44 900 fT bagatt

4. KÉK cK GYűRű - nemes-

acél ötvözet 32 000 fT 

Juta ékszer

5. NEMES acÉL KaRKöTő 

48 000 fT Juta ékszer

6. TáSKa 24 000 fT-tól

o bag store

7. KaRóRa cserélhető 

óraművel 9750 fT-tól

o bag store

8. bőRTáSKa 

57 990 fT ecco

9. LáNcoS FELSő  

ár az üzletben H&M

1.

2.
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8.
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4.

1. GEoMETRIKUS SZaTÉN 
PáRNaHUZaT 
3990 fT-tól decorator Home 

2. INDa, FÉM VáZa 

7490 fT butlers

3. HáRoMáGú KRóMoZoTT 
GYERTYaTaRTó 

5990 fT butlers

4. HERENDI áLLaTFIGURa 

2900 fT-tól Art Herend

5. TEHÉNbőR MINTáS FoTEL 

279 990 fT butlers

6. bEToN cSILLáR 

ár az üzletben butlers
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BALKON
Minden szükséges kelléket érdemes már 
most beszerezni a baráti összejövetelek-
hez, kerti partykhoz.

Reggelizhetünk az erkélyen,  
vacsorázhatunk a szabad ég alatt. p

iros horgolt takaró 

fém mécsestartó 

zöld, narancs horgolt 
pamut párna

14 990 fT 
butlers

1490 fT 
butlers

4990 fT 
butlers

kerámia bögrék 

szélforgó 

smoothie üveg 

890 fT/db 
butlers

1390 fT 
butlers

2490 fT 
butlers
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dIvAT 

ALKALmi
viselet

elegáns öltözetek, 
tavaszi kollekciók

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15. 17.

18.

19.

20.

21.

23.

22.

16.

1. KöTöTT PULóVER 9800 fT süel
2. cSIPKÉS MINIRUHa 8990 fT H&M | 3. üVEG 
cHaRM 10 900 fT Pandora | 4. LaKK cIPő 
29 990 fT scholl | 5. aLKaLMI GYűRű ár az 
üzletben silver island | 6. PúDER SZíNű RöVID 
RUHa 12 990 fT fashion bar | 7. PaDLIZSáN 
SELYEMöV 3990 fT fashion bar 8. cSIPKE 
boLERó 15 990 fT kaláka collection by bodor 
ágnes | 9. SZíNHáZI TáSKa 12 990 fT kaláka 
collection by bodor ágnes | 10. HajRáF 
2990 fT six | 11. NaPSZEMüVEG 1990 fT six
12. MaSNIS TáSKa 6190 fT six | 13. VELúR 
FÉLcIPő 27 990 fT scarpa | 14. SZaTÉN 
FÉLcIPő 21 990 fT kaláka collection by bodor 
ágnes | 15. SZaTÉN boDY 23 990 fT | secret 
16. VIRáGoS HajTű 380 fT/db szaffi szalon 
17. aLKaLMI cIPő 12 800 fT szaffi szalon 
18. SZaTÉN aLKaLMI TáSKa 8990 fT  
szaffi szalon | 19. KRISTáLY NYaKLáNc  
ár az üzletben swarovski | 20. VELúR SZaNDáL 
42 900 fT bagatt | 21. SZaTÉN aLSóNEMű  
11 999 fT Triumph 22. aLKaLMI MELLÉNY ár 
az üzletben Marks & spencer | 23. NYaKPEREc 
3990 fT fashion bar 

nőknek
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TALÁLKOZÁS
DOBÓ KATÁVAL

Fotózásunk egy napra esett a művésznő születésnapjával, így 
külön megtiszteltetés volt számunkra, hogy elvállalta felkéré-

sünket. Este pedig Szervét Tiborral közös darabjuk, 
a Libikóka 100-ik, egyben utolsó előadására készült, amely 

Kata amerikai  hazatérését követő első magyarországi színházi  
szereplése volt, így jelentős mérföldkő az életében.

Különleges napon készíthettünk 
interjút Dobó Katával. 

NyiToTTság, szereTeT, ToleraNcia

indenki a Budapest noir-ról beszél 

mostanában, azt hiszem nem túlzás 

azt állítani, hogy magyar filmet ré-

gen várt ennyire a közönség. A történet a ’30-as években játszó-

dik, az író első regényéből filmre vitt alkotás jövő évtől lesz látható.  

A sztori ígéretes, hiszen kondor Vilmos kortárs író regényei nem 

csak itthon népszerűek. 

kata a Budapest noir mellett nem csak filmes, hanem színházi 

darabokban is szerepel. Ez az időszak szakmai szempontból na-

gyon aktív periódus számára, hiszen játszik a Pinceszínházban  

(Tartuffe), az Átriumban (Closer), a Játékszínben (Nyolc nő), az  

Orfeumban (Anyád kínja), a Válótársak tévésorozatban, nemrég 

fejezte be az említett Budapest noir forgatását, és nemsokára kez-

dődnek a Szajré című szatíra próbái is.

Hat-hét darabban játszol, próbálsz egyszerre. 
Emellett anyuka is vagy. Nem megterhelő mindez? 

Szerelmes vagyok abba, amit csinálok. Nem borulok ki 16 órás for-

gatási napok után. én egyszerűen boldog vagyok, hogy ezt csinál-

hatom, hogy az a hivatásom, amit szeretek. Nekem ez nem munka, 

hanem szerelem. Nem lehúz, hanem feldob! Az, hogy engem ez 

a szakma boldoggá tesz, segít abban, hogy jobb ember és anya 

legyek, ez tesz teljessé! Szerencsés vagyok, hogy castingok-ra 

hívnak, hogy számon tartanak, hogy a foglalkoztatott színésznők 

közé sorolhatom magam.

Mit gondolsz merre tart a mai magyar filmes szakma? 
Az utóbbi években nagyon sok A-kategóriás fesztiválon taroltak a 

magyar filmek, például a legutolsó nagy siker, a Saul fia egy csodá-

latos alkotás. Átérzed, megéled a történetet. Történhetne akár itt és 

most, épp veled. Ettől olyan hátborzongató és szívszorító. Amikor 

a szándék ennyire átható és egy ilyen erős üzenetet közvetít, akkor 

nem kell kutatni a tendenciákat, elemezni a miérteket, egyszerűen 

örülni kell annak, hogy létrejött egy ilyen mű (a film az interjú elké-

szítése óta Oscar díjat kapott - a szerk.). A jelenlegi filmes háttér 

egyébként ígéretes. A Filmalap forgatókönyv fejlesztő koncepció-

jának köszönhetően mindenképpen egy 

jó háttér áll rendelkezésre ahhoz, hogy 

egyre több magyar film készülhessen.  

A forgatókönyvírók részéről is pozitív 

hozzáállást látok, van párbeszéd, nyitott, 

kooperatív szemlélet a jellemző. Igen, 

mondhatjuk azt, hogy most egy jobb, 

kedvezőbb időszakát éli a magyar filme-

zés. Bízzunk benne, hogy ez egy hosszú 

periódus lesz!

m
Élt Beverly Hillsben, Győr-
ben, Los Angeles a második 
otthona, Budapesten szüle-
tett – most is itt él. Kevesen 
tudják, de több évig Kijevben 
is lakott, ott tanult meg töké-
letesen oroszul. A világlátott 
kozmopolita emberek jellemző 
nyíltszívűségével, egyfajta 
életbölcs szemlélettel mesélt 
kedvenc helyszíneiről és 
azokról a dolgokról, amelyek 
különféle módon a mai napig 
meghatározzák életét.

Színésznő  
vagyok, amilyen 
feladat jön éppen, 
arra hangolom 
magam.

InTeRJÚ
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Digel öltönyök:  99 900 fT-tól   119 000 fT-ig
Ingek:                 14 990 fT-tól    21 990 fT-ig
Nyakkendők:     7990 fT-tól      13 990 fT-ig 
kristóf szalon

3.

5.

4.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

1. baRNa-FEHÉR bETÉTES bőRcIPő 
46 900 fT bagatt | 2. DaVID bEcKHaM 
KoLLEKcIó ZaKó 17 990 fT H&M | 3. bőR 
FÉLcIPő 17 990 fT Humanic 4. bUGaTTI 
bőRcIPő 22 990 fT scarpa | 5. SELYEM 
NYaKKENDő 5290 fT estillo | 6. LoUIS  
FabEL ING 16 990 fT estillo | 7. KÉK  
aLKaLMI ING 33 990 fT Thomas breitling

8. bőRSZíjaS óRa 78 900 fT Juta ékszer

9. ÉGSZíNKÉK ZaKó ár az üzletben  

Marks & spencer | 10. aLKaLMI, KöTöTT 
PULóVER 14 490 fT Marks & spencer 

ALKALmi
        viselet

uraknak

1. 
BUDDhA KERTjE

Los Angelesben van egy kert, amit nagyon szeretek. Tele van kis 

tavakkal, nyugodt, zegzugos részekkel. Lehet etetni a halakat, kint 

lehetsz a zöldben, elvonulhatsz kicsit. Itt megtalálható az öt világ-

vallás szimbóluma is. Ugyan nem vagyok vallásos, de a buddhiz-

mus elég közel áll hozzám. Hiszem, hogy az embernek elsősorban 

önmagában kell hinnie és szükséges szeretnie önmagát ahhoz, 

hogy ezt másokkal is megtehesse, hogy „jól” tehesse. 

3. 
EURÓPAI 
ÉPÍTÉSZET

Gyönyörű épületeink vannak. 

Magyarország és Európa a 

kultúrát jelenti számomra.

A több ezer éves kulturá-

lis lenyomatnak illata van. 

Összehasonlíthatatlan és 

egyedi. Gazdagsága felül-

múlhatatlan, és szerencsére 

én ennek a része vagyok. 

A képző- és iparművészeti 

kincseinkre méltán vagyok 

büszke, ettől lesz számomra 

kézzel fogható az is, hogy ki 

vagyok és honnan jöttem.

4. 
NYITOTTSÁG

Európának és Amerikának egyaránt sokat köszönhetek. Alapvető-

en különbözik a két mentalitás, pro és kontra felsorolhatók pozitív 

és negatív példák. Amerikában nem ítélnek olyan elhamarkodot-

tan, a külső alapján az emberek. Ott az a fontos, az számít, hogy 

ki vagy belül, és hogy mit tudsz. Nyitottak egymás különbözősé-

geire. Minden ember arra vágyik, hogy egy ilyen szemlélettel te-

kintsenek rá mások. én azt mondom, akkor így kell élni és így kell 

tekinteni másokra. A kislányomnak én egy ilyen világot szeretnék 

mielőbb megmutatni és átadni.

2. 
UMBERTO 
FODRÁSZAT

Az első amerikai szereplésem-

hez köthető ez az üzlet. A 15 

Minutes c. film egyes jeleneteit 

itt forgattuk. Umberto egy 

olasz fodrászmester, tulajdo-

nosként a mai napig bejár az 

üzletbe, személyesen köszönti 

a vendégeit. Ez a közvetlen 

kapcsolat nekem is sokat 

jelentett. Szívesen jártam ide, 

éreztem azt a figyelmet, amely 

alapvető követelménye volna 

minden olyan vállalkozásnak, 

ahol emberekkel foglalkoznak. 

13MAMMUT MAGAZIN | 2016 TAVASZ

InTeRJÚ

F
o

T
ó

 T
A

L
A

B
é

r
 G

é
z

A
, 

S
T

O
C

k
 ö

LT
ö

Z
E

T
 M

A
r

k
S

 &
 S

P
E

N
C

E
r

 É
K

S
Z

E
R

 P
A

N
D

O
r

A
 c

IP
ő

 E
C

C
O

 S
M

IN
K

 z
A

L
A

V
E

C
z

k
I 

V
Ik

T
Ó

r
IA

 H
a

j
 H

O
r

V
Á

T
H

 F
r

IC
I 

M
a

N
IK

ű
R

 L
A

V
E

N
D

E
r

 N
A

IL
S

 S
z

A
L

O
N

F
o

T
ó

K
 T

A
L

A
B

é
r

 G
é

z
A

, 
S

T
O

C
k

, 
B

r
A

N
D

 F
O

T
Ó

k
F

o
T

ó
 k

r
IS

T
Ó

F
 S

z
A

L
O

N



13

Digel öltönyök:  99 900 fT-tól   119 000 fT-ig
Ingek:                 14 990 fT-tól    21 990 fT-ig
Nyakkendők:     7990 fT-tól      13 990 fT-ig 
kristóf szalon

3.

5.

4.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

1. baRNa-FEHÉR bETÉTES bőRcIPő 
46 900 fT bagatt | 2. DaVID bEcKHaM 
KoLLEKcIó ZaKó 17 990 fT H&M | 3. bőR 
FÉLcIPő 17 990 fT Humanic 4. bUGaTTI 
bőRcIPő 22 990 fT scarpa | 5. SELYEM 
NYaKKENDő 5290 fT estillo | 6. LoUIS  
FabEL ING 16 990 fT estillo | 7. KÉK  
aLKaLMI ING 33 990 fT Thomas breitling

8. bőRSZíjaS óRa 78 900 fT Juta ékszer

9. ÉGSZíNKÉK ZaKó ár az üzletben  

Marks & spencer | 10. aLKaLMI, KöTöTT 
PULóVER 14 490 fT Marks & spencer 

ALKALmi
        viselet

uraknak

1. 
BUDDhA KERTjE

Los Angelesben van egy kert, amit nagyon szeretek. Tele van kis 

tavakkal, nyugodt, zegzugos részekkel. Lehet etetni a halakat, kint 

lehetsz a zöldben, elvonulhatsz kicsit. Itt megtalálható az öt világ-

vallás szimbóluma is. Ugyan nem vagyok vallásos, de a buddhiz-

mus elég közel áll hozzám. Hiszem, hogy az embernek elsősorban 

önmagában kell hinnie és szükséges szeretnie önmagát ahhoz, 

hogy ezt másokkal is megtehesse, hogy „jól” tehesse. 

3. 
EURÓPAI 
ÉPÍTÉSZET

Gyönyörű épületeink vannak. 

Magyarország és Európa a 

kultúrát jelenti számomra.

A több ezer éves kulturá-

lis lenyomatnak illata van. 

Összehasonlíthatatlan és 

egyedi. Gazdagsága felül-

múlhatatlan, és szerencsére 

én ennek a része vagyok. 

A képző- és iparművészeti 

kincseinkre méltán vagyok 

büszke, ettől lesz számomra 

kézzel fogható az is, hogy ki 

vagyok és honnan jöttem.

4. 
NYITOTTSÁG

Európának és Amerikának egyaránt sokat köszönhetek. Alapvető-

en különbözik a két mentalitás, pro és kontra felsorolhatók pozitív 

és negatív példák. Amerikában nem ítélnek olyan elhamarkodot-

tan, a külső alapján az emberek. Ott az a fontos, az számít, hogy 

ki vagy belül, és hogy mit tudsz. Nyitottak egymás különbözősé-

geire. Minden ember arra vágyik, hogy egy ilyen szemlélettel te-

kintsenek rá mások. én azt mondom, akkor így kell élni és így kell 

tekinteni másokra. A kislányomnak én egy ilyen világot szeretnék 

mielőbb megmutatni és átadni.

2. 
UMBERTO 
FODRÁSZAT

Az első amerikai szereplésem-

hez köthető ez az üzlet. A 15 

Minutes c. film egyes jeleneteit 

itt forgattuk. Umberto egy 

olasz fodrászmester, tulajdo-

nosként a mai napig bejár az 

üzletbe, személyesen köszönti 

a vendégeit. Ez a közvetlen 

kapcsolat nekem is sokat 

jelentett. Szívesen jártam ide, 

éreztem azt a figyelmet, amely 

alapvető követelménye volna 

minden olyan vállalkozásnak, 

ahol emberekkel foglalkoznak. 

13MAMMUT MAGAZIN | 2016 TAVASZ

InTeRJÚ

F
o

T
ó

 T
A

L
A

B
é

r
 G

é
z

A
, 

S
T

O
C

k
 ö

LT
ö

Z
E

T
 M

A
r

k
S

 &
 S

P
E

N
C

E
r

 É
K

S
Z

E
R

 P
A

N
D

O
r

A
 c

IP
ő

 E
C

C
O

 S
M

IN
K

 z
A

L
A

V
E

C
z

k
I 

V
Ik

T
Ó

r
IA

 H
a

j
 H

O
r

V
Á

T
H

 F
r

IC
I 

M
a

N
IK

ű
R

 L
A

V
E

N
D

E
r

 N
A

IL
S

 S
z

A
L

O
N

F
o

T
ó

K
 T

A
L

A
B

é
r

 G
é

z
A

, 
S

T
O

C
k

, 
B

r
A

N
D

 F
O

T
Ó

k
F

o
T

ó
 k

r
IS

T
Ó

F
 S

z
A

L
O

N



14 15MAMMUT MAGAZIN | 2016 TAVASZ

VOyAgETuTi Tippek uTazáshoz
1. UTaZóbőRöND 38 990 fT benetton | 2. GaNT VáSZoNcIPő 18 990 fT office shoes | 3. SáRGa KULacS 

3490 fT benetton | 4. KÉK KULacS ár az üzletben H&M | 5. FEHÉR VIHaRKabáT 14 990 fT H&M  
6. NYoMoTT MINTáS aTLÉTa TRIKó ár az üzletben H&M | 7. PaMUT PóLó 7990 fT levi’s | 8. FaRMER-
DZSEKI 22 990 fT levi’s | 9. UTaZóTáSKa 31 990 fT Marks & spencer 10. KöTöTT KaRDIGáN 14 490 fT 

Marks & spencer | 11. RaY baN NaPSZEMüVEG ár az üzletben optiris optika 

1. PaMUTRUHa, akár nadrággal pulcsiként is 

viselhető 13 590 fT salon | 2. GaNT VáSZoNcIPő 
15 990 fT office shoes | 3. MIcHaEL KoRS 
baLERINa cIPő 37 900 fT branch | 4. SáRGa 
NESZESSZER, IRaTTaRTó 5190 fT six  
5. EKRü SáL 4990 fT emporium | 6. bÉZS 
NaDRáG 22 990 fT emporium | 7. TüRKIZ PUSH 
UP jEaNS 9995 fT springfield | 8. GIVENcHY 
NaPSZEMüVEG ár az üzleben optiris optika  
9. coRFU VáSZoNcIPő 17 990 fT scholl 
10. SZaLMaKaLaP ár az üzletben H&M 
11. PoNcSó ár az üzletben H&M 12. FaRMER 
RöVIDNaDRáG 14 990 fT levi’s 13. EGYRÉSZES 
FüRDőRUHa 56 990 fT-tól secret

1.

7.

10.

6.

1.

5.

9.

13.

11.

8.

3.

12.

2.

4.

2.

4.

6.

12.

10.

8.

9.

11.

5.

3.

dIvAT
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VOyAgETuTi Tippek uTazáshoz
1. UTaZóbőRöND 38 990 fT benetton | 2. GaNT VáSZoNcIPő 18 990 fT office shoes | 3. SáRGa KULacS 

3490 fT benetton | 4. KÉK KULacS ár az üzletben H&M | 5. FEHÉR VIHaRKabáT 14 990 fT H&M  
6. NYoMoTT MINTáS aTLÉTa TRIKó ár az üzletben H&M | 7. PaMUT PóLó 7990 fT levi’s | 8. FaRMER-
DZSEKI 22 990 fT levi’s | 9. UTaZóTáSKa 31 990 fT Marks & spencer 10. KöTöTT KaRDIGáN 14 490 fT 

Marks & spencer | 11. RaY baN NaPSZEMüVEG ár az üzletben optiris optika 

1. PaMUTRUHa, akár nadrággal pulcsiként is 

viselhető 13 590 fT salon | 2. GaNT VáSZoNcIPő 
15 990 fT office shoes | 3. MIcHaEL KoRS 
baLERINa cIPő 37 900 fT branch | 4. SáRGa 
NESZESSZER, IRaTTaRTó 5190 fT six  
5. EKRü SáL 4990 fT emporium | 6. bÉZS 
NaDRáG 22 990 fT emporium | 7. TüRKIZ PUSH 
UP jEaNS 9995 fT springfield | 8. GIVENcHY 
NaPSZEMüVEG ár az üzleben optiris optika  
9. coRFU VáSZoNcIPő 17 990 fT scholl 
10. SZaLMaKaLaP ár az üzletben H&M 
11. PoNcSó ár az üzletben H&M 12. FaRMER 
RöVIDNaDRáG 14 990 fT levi’s 13. EGYRÉSZES 
FüRDőRUHa 56 990 fT-tól secret
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dIvAT

BOwLiNgParty
sporTos, kéNyelmes 

viseleTek

SPoRTcIPő ár az üzletben 
bagatt

PIRoS LE coq SPoRTIF 
SPoRTcIPő clUb ár 14 900 fT
norMál ár 16 900 fT  
Playersroom

KocKáS 
PaMUTING

6990 fT  
levi’s

FaRMER-
NaDRáG
31 990 fT  

levi’s

PIRoS-FEHÉR cSíKoS HoSSZú 
Ujjú TENISZPóLó 27 990 fT   

Thomas breitling

FEHÉR 
PaMUTFELSő 

PIRoS 
SZEGÉLLYEL

5990 fT   
Marks & spencer

cSíKoS 
RöVID Ujjú 

PóLó
7990 fT  

levi’s 

HoSSZú 
PaMUTRUHa 

11 990 fT 
Marks & spencer

 

HoSSZú 
Ujjú 

FELSő   
4995 fT  
Promod

 

PIRoS 
NaDRáG   
9995 fT  
Promod

 

MUSZLIN-PaMUT FELSő   
 9490 fT  Marks & spencer

FEKETE-FEHÉR 
NYc FELSő   

13 790 fT 
benetton

 

KÉK SPoRTcIPő LE coq SPoRTIF  
 clUb ár 14 990 fT 

norMál ár 17 990 fT 
Playersroom    

RöVID Ujjú 
7-ES PaMUT- 

FELSő
4495 fT   
Promod

FERRaRI-
PUMa PIRoS bőR 

SPoRToS TáSKa clUb ár 19 990 fT
norMál ár 24 999 fT

Playersroom

baSEbaLLSaPKa
2490 fT H&M

FEHÉR 
cIPZáRoS 

FELSő
12 990 fT   

Playersroom

ZöLD-
KÉK cSíKoS 
RöVID Ujjú 

PóLó
10 990 fT  

Marks & spencer

NIKE SPoRTTáSKa
clUb ár 12 900 fT 
norMál ár 14 900 fT 
Playersroom

KÉK FÉLcIPő
24 990 fT scholl

KÉK VáSZoNcIPő
21 990 fT 

scholl

bowling pálya 
foglalás rendezvényekre is 
3490 fT/óra-tól. Az összeg 
tartalmazza a cipő bérleti 
díját. Mammut ii. 2. emelet

www.bowlingclub.hu
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dIvAT

PLAy-
gROUND

A felhőtlen kültéri játékokhoz nélkülözhetet-
lenek a kényelmes, ugyanakkor praktikus és 
biztonságos ruházati kiegészítők, öltözetek. 

Összegyűjtöttünk néhányat ezek közül!

Végre itt a játszótér szezon!

1.

2.

3.

4.
5.

15.

16.

14.

13.

12.
11.

10.

9.

8.6.

7.

1. Rózsaszín gumicsizma 
6500 fT neno shoes | 2. Rombusz mintás 
pamut miniruha 8390 fT Mamas & Papas  

3. cica hátizsák 5395 fT okaïdi | 4. Lila tépőzáras 
sportcipő 23 990 fT branch kids | 5. baseballsapka 

1790 fT H&M | 6. Húzható homokozó szett ár az 
üzletben Játékvár | 7. Húzható fajáték 7990 fT  

Mamas & Papas | 8. Gumilabda ár az üzletben Játékvár 
9. átmeneti, vízlepergetős kabát 10 095 fT-tól 
 10. Farmernadrág 6990 fT H&M | 11. Dömper  

7990 fT Játéksziget | 12. Kék pamut sportos szett  
ár az üzletben Mamas & Papas | 13. babakocsi  

81 990 fT Mamas & Papas | 14. Farmer kombi-
náció 15 890 fT Mamas & Papas | 15. Kék 

gumicsizma 4550 fT neno shoes
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BeAUTy BeAUTy

Ú
jd

on
sá

g
ok

           pure NuDe look

a z aktuális szépségtrend a natúr, ter-
mészetes és egészséges megjelenésre 
épül. A szépségipar legújabb techno-
lógiáit, formuláit ennek megfelelően 

a bőr épségének megőrzésére, az egyes, káros folya-
matok visszafordítására fejlesztették ki a kutatók.

T ermészet ihlette az idei dekor smink 
színeket. A virágos árnyalatok a 
pasztell skálától egészen az élénk 
palettáig sorakoznak.

5.

1.

6.

2.

4.

7.

9.
8.

3.

1. Max FacToR MIRacLE MaTcH aLaPoZó, 5 különböző árnyalatban kapható. Glicerin, e-vitamin és b-vitamin tartalmának köszön-

hetően nem csak tökéletesen fed, de hidratál is! 4599 fT drogerie Markt, dM | 2. NIGHTWEaR PLUS 3-MINUTE DETox MaSK ár az  

üzletben estée lauder | 3. aDVaNcED NIGHT REPaIR KETTőS MáTRIxú KoNcENTRáLT, REGENERáLó, ÉjSZaKaI LaPMaSZK  
25 900 fT (4 db) estée lauder | 4. PEP STaRT FRISSíTő, REGENERáLó SZEMRáNcKRÉM 7 peptiddel, szójababbal, koffeinnel, 

algával és egyéb természetes anyagokkal a fáradt szemek megmentéséért 8900 fT clinique | 5. NIGHT WEaR PLUS antioxidáns, 

regeneráló éjszakai krém ár az üzletben estée lauder | 6. RIcHE cREME 100% növényi eredetű szépségelixír 8300 fT Yves rocher  
7. RIcHE cREME jótékony hatású éjszakai arcápolókrém 7600 fT Yves rocher | 8. SÉRUM VÉGÉTaLE LIFTING HaTáSú MaSZK a 

feszesebb arcvonásokért 7300 fT Yves rocher | 9. REVITaLIZING SUPREME LIGHT áLTaLáNoS aNTI-aGE, MaTT KRÉM intuiGen 

technológiával™, barna algával és regenerálást optimalizáló technológiával, 50 ml 28 500 fT estée lauder 

10. LID PoP SZEMHÉjPúDER ár az üzletben clinique | 11. aRTDEco LIP booSTER RóZSa VöRöS HIDRaTáLó SZájFÉNY 4190 fT 

Marionnaud | 12. Max FacToR oRGoNa SZEMHÉj- ÉS SZEMöLDöKPúDER 3699 fT drogerie Markt, dM | 13. ÉLÉNK, VIRáG  
áRNYaLaTú SZájFÉNY  8900 fT estée lauder | 14. aRTDEco VIRáGoS MULTIcoLoR SZEMHÉjPúDER ár az üzletben Marionnaud  

15. S.HE cIKLáMEN KöRöMLaKK 699 fT drogerie Markt, dM | 16. S.HE baZSaRóZSa SZEMHÉjPúDER 599 fT drogerie Markt, dM  

17. TULIPáN áRNYaLaTú LIP PoP GLaZE SZájFÉNY ár az üzletben clinique | 18. Max FacToR cREME PUFF Több TóNUSú PIRoSíTó 
4399 fT drogerie Markt, dM | 19. aRTDEco FRÉZIa-NaRaNcS KöRöMLaKK 2600 fT douglas

18.

10.

11.

12.

13.

14.

19.

16.

15.
17.
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BeAUTy PARfüM

TAvAszI IllATok
         Fa, virág, ciTrus

a z idei illatok a természetből merítenek 
pillanatokat, hangulatokat. Férfiak-
nál a fás, illetve a füves, citrusos friss 
és enyhén fűszeres illatok dominál-

nak. A női paletta idén letisztultabb; édes virágillatok 
keverednek citromos, légiesebb árnyalatokkal.

coRAl 
Michael Kors 

friss, virágos, női illat
24 990 fT, 50 Ml 

douglas

sPoRT
fűszeres, enyhén 
dohány illatú férfi 

eau de toilet
16 900 fT, 125 Ml  
Thomas breitling

212 vIP WIld PARTy
carolina herrera 

friss, gyümölcsös, 
virágos. A nagyvárosi,  

bájos, impulzív hölgyeknek 
készült.  

29 600 fT, 80 Ml  
douglas

gyeRek, 
BéBI PARfüMök

kizárólag natúr 
alapanyagokból, olajokból 

5395 fT, 50 Ml  
okaïdi

UnITed dReAMs
Többféle illattal, 
férfi, női, unisex
6990 fT, 50 Ml 
benetton

212 vIP Men 
WIld PARTy
carolina herrera 
friss, citrusos illat. 
A lime és jeges almára 
asszociáló jegyeket 
gourmand, fás tónusok 
követnek. 

ModeRn MUse 
nőknek 
26 200 fT, 50 Ml 
estée lauder

cUIR veTIveR 
vegyes fa kombináció 
férfiaknak 
9300 fT, 50 Ml 
Yves rocher

URBAn TRIBAl 
friss, üde kölnivíz 
jellegű illat férfiaknak
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BeAUTy PARfüM
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Hasonlóan a hölgyekhez, érdemes a hasi és kismedencei szer vek 
ultrahangvizsgálatát, a pajzsmirigy és a mellkas aktuális állapotát 
feltérképezni. A mellkas vizsgálathoz hagyományos röntgen vizs-
gálat, és csökkentett sugárdózisú CT vizsgálat is választható lehe-
tőség. Továbbá laborvizsgálatra (vér- és vizeletvizsgálat) is szükség 
lehet, amelynek keretében a férfiaknál a PSA érték ellenőrzése is 
történik. Ennek segítségével a prosz tata daganatra időben fény de-
rülhet. A herék ultrahangos vizs gálatával már a korai stádiumú el-
változások is felismerhetőek. Az artériák állapotát szintén érdemes 
megvizsgálni, ez a color Doppler ultrahang vizsgálattal szűrhető.

40 év felett nő az artériák elmeszesedésének kockázata, amely 
agyi stroke kialakulásához vezethet. különösen veszélyeztetettek 
a dohányzó, túlsúlyos, vagy magas vérnyomással rendelkező pá-
ciensek. A tüdő állapotának megítélésére a low-dose (alacsony 
sugárdózisú) mellkas CT-vizsgálat javasolt.
A fent említett szűrővizsgálatokon felül a férfiak egyik leggyako-
ribb daganatos betegsége a vastagbélrák, ezért mindenképpen 
javasolt a vastagbelek CT-vizsgálata.
Ez a CT-kolonoszkópia egy újszerű képalkotó módszer a vastag-
bél vizsgálatára. Előnye az eszközös tükrözéssel szemben, hogy 
kevesebb kellemetlenséggel jár, és hogy a vastagbelek környeze-
téről is tiszta képet mutat, nem csak a bél belső állapotát tükrözi. 

A tájékoztatás nem teljes körű, 

további információt honlapunkon, 

a mammut.diagnoscan.hu 

oldalon talál, vagy hívja központunkat 

a következő telefonszámok valamelyikén: 

+36 1 880 1016, +36 30 568 8210. 
A szűrővizsgálat igénybevétele előtt konzultáljon 

háziorvosával, beutaló orvosával vagy 

központunk radiológusával! 

diAGnoscAn MAMMUT ii. 4. em. 
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A női szervezet sajátosságai, a korosz-
tály és az életmód nagyban meghatároz-
zák, hogy milyen jellegű szűrővizsgálato-
kat érdemes rendszeresen elvégezni már 
40 éves kor alatt is. 

Az ultrahang-vizsgálattal felmérjük a hasi és 
kismedencei szervek (máj, vesék, hasnyál-
mirigy, méh, petefészkek, húgyhólyag, lép, 
hasi és kismedencei nyirokcsomók), a pajzs-
mirigy és hagyományos röntgen vizsgálattal 
a mellkas (tüdő) aktuális állapotát. 
Laborvizsgálatokkal (vér- és vizeletvétel) a 
májfunkció, vesefunkció, vérzsírok, vércukor, 
teljes vérkép, ionok, vas, transferrin, TSH is 
rögtön ellenőrizhetőek egyúttal. 

Ezeket a vizsgálatokat ki lehet egészíteni 
még szélesebb körű szűrésekkel, azaz hüve-
lyi ultrahanggal és a nyaki erek color Dopp-
ler ultrahang vizsgálatával. Utóbbi hasznos 
információkat ad az artériák állapotáról, 
hiszen ezt jelentősen befolyásolják a kör-
nyezeti hatások, illetve életmódbeli sajátos-
ságok, pl.: magas stresszhatás, dohányzás, 
elhízás, cukorbetegség stb.

40 év felett az előbbiekben felsorolt vizs-
gálatokon túl szükséges elvégeztetni a 
komplex mammográfiás vizsgálatot. A kor 
előrehaladtával számítani lehet továbbá az 
artériák elmeszesedésére is, ezért fontos az 
erek color Doppler vizsgálata, illetve a tüdő 
állapotának megítélésére low-dose (csök-
kentett sugárdózisú) mellkas CT-vizsgálat.

Mivel a korral változik a test állapota, termé-
szetes jelenség, ha a csontok egy idő után 
veszítenek mésztartalmukból. Ennek kóros 
mértéke a csontritkulás, melynek felismeré-
se csontsűrűségméréssel (DEXA) történik.  
A teljes körű szűrővizsgálat esetében aján-
lott a CT-kolonoszkópia is, amely a vastag- 
és végbéldaganat eszközös szűrésének al-
ternatíváját jelenti.
Minden esetben különös figyelmet kell szen-
telni azokra a területekre, amelyek a család-
ban esetleg rákos megbetegedést vagy ko-
moly betegséget okoztak.PREVENCiÓ

Nők

Férfiak

A saját és családunk egészsége a legnagyobb 
kincsünk. Az egészség megőrzésének, a be-
tegségek megelőzésének egyik fontos esz-
köze a rendszeres szűrés. Az általános kép-
alkotó diagnosztikai szűrőcsomagokban 
olyan vizsgálatok kerültek összeállításra, 
amelyekkel akár azokat a betegségeket is 
fel lehet fedezni korai állapotban, amik 
még nem okoznak észrevehető tüneteket.

A DiAgNOSCAN szakértelmével

40 éVES kOrIG

40 éVES kOrIG

40 éVES kOr FELETT

40 éVES kOr FELETT
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BeAUTyBeAUTy

SZéPSég 
    szolgálatában!

A
a mammut szépségszalonjaiban széles körű 

kozmetikai, fodrászat, manikűr, szolgálta-
tások várják az érdeklődőket. a legújabb 

technológiák mellett fontos, hogy naprakész 
trendeknek megfelelő sminkek, 

frizurák készülnek.

Madonna Szalon 
Új idő – időtlen szépség

Felgyorsult a világ és ezzel együtt a modern sminkteto-
válásokkal szemben támasztott elvárások is változtak.  
A megtervezett természetesség. Végleg el kell enged-
nünk a régi berögződéseket, ami a sminktetoválás szó-
hoz társulhat! Nincs több „pipa” vagy „csodálkozó sze-
möldök”! Mozgalmas hétköznapok, sport, wellness, 24 órás 
anya-szerepben kifogástalan sminkkel! Az összhatás, a 
rendezettség a tervezésen múlik! 
2016 tavasza a természetes hatású eredetiségé. Szálazo-
nos szemöldök sminktetoválás. „Művészet a sminkte-
toválásban”. A legtermészetesebb sminktetoválásra van 
lehetőség, amivel észrevétlen hangsúlyozhatod egyedi 
szépséged, stílusod! „Nőies ajkad beszéljen önmagáért!” 
3D ajak sminktetoválás. A feltöltött ajkakat is megkoro-
názhatja fényes, bársonyos ajaksatír sminktetoválás. Le-
hetséges olyan pigmentekkel, amik 100%-ban a bőrben 
maradnak! Duzzadás nélkül, sok esettanulmánnyal és re-
ferenciával alátámasztva.
Igéző tekintet az év újdonsága a bUTTERFLY SZEMHÉj 
SMINKTEToVáLáS! A gyakran töltendő pillák egy cso-
dálatos alternatívája lehet. Ugyanaz a drámai hatás érhető 
el, csak hosszú távra. A színekkel, szemszínhez igazítva jól 
lehet játszani, lehet tricolor is.
Ha egyszer csalódtál és van már meglévő elrontott 
sminktetoválásod, hatalmas lehetőség a LÉZERES TETo-
VáLáS ELTáVoLíTáS!
A legjobb, ha egy kézben összpontosul a legmodernebb 
ajak-, szem- és szemöldök sminktetoválás és a régi, rossz 
sminktetoválások javítása, eltávolítása. Mindezt a mai világ 
iramához igazítva, egy percet sem vesznek el tőled!
Időszakos kedvezményekkel már 45 900 Ft-tól. Várnak 
szeretettel egy díjmentes konzultációra, tervezésre!
Magyar zsuzsa sminktetováló specialista, kozmetikus mes-
ter GArANCIÁVAL  / Madonna Szalon / Mammut I.  3. em. 
+36 70 313 0313
www.madonna.hu/magyar_zsuzsa_ajaksminktetovalas

Thai Masszázs
Aromaolajos testradír masszázs

A testradír finomra őrölt tengeri sókristályokból készül, amit 
kiváló bőrhidratáló anyagokkal, például meleg mandulaolaj-
jal, illetve levendulaolajjal kevernek össze.

Amellett, hogy szervezetünk számára hasznos anyagokkal 
töltődünk fel, kiemelt hatása a méregtelenítés és a bőrra-
dírozás. Az apró kristályok bőrrel való érintkezése ugyan-
is megszabadít minket elhalt felső hámsejtjeinktől, kinyitja 
pórusainkat és ezáltal új lélegzethez juttatja bőrünket. A 
mélyebben lévő hámszövetek a só és az illóolajok hatására 
megszabadulnak a felhalmozódott méreganyagtól.
Az illóolajok az érintés és a szaglás érzékszerveit együt-
tesen használva fejtik ki jótékony hatásukat, közvetlenül a 
bőrön keresztül. 
Az olajos masszázs stimulálja a vérkeringést, az illóolajok 
pedig körülölelik a testet, és felszívódva, az orron át belé-
legezve hatnak.
Thai masszázs szalon Mammut II. -1 szint, +36 1 505 5868
www.senspamasszazs.hu

A Lavender Nails 
Manikűr-Pedikűr

BIOrEGULÁCIÓS szalon tapasztalt munkatársai meghal-
lották a vendégek igényeit, így született meg egy határo-
zott elképzelés, egy nagyon más, mint az eddigiek.
Egy olyan szalon kialakítása volt a cél, ahol a szépészeti 
szolgáltatások igényes, elegáns és nyugodt környezetben, 
a legmodernebb technológiával társítva, elérhető áron ve-
hetők igénybe. Jól átgondolt koncepció alapján, a vendé-
gek teljes nyugalmát és kényelmét szolgáló, pedikűrös ka-
bin rendszerben, és különleges relaxáló környezetben várja 
a szépülni és pihenni vágyókat.
a relaxáló környezetet segíteni hivatott, egy teljesen új 
szolgáltatást a manikűr-pedikűr világában, a bIoREGU-
LácIó. Ez egy olyan technika, illetve módszer, amely hatást 
gyakorol a szervezet önregenerációjára, az élettani folya-
matra, így hozzájárulhat az életminőség javulásához 
mellékhatásmentesen.

MAMMUT I. földszint (rossmann-nal szemben)
+36 20 339 6902
www.facebook.com/lavendernailsbudapest

További szépségszalonjaink 
és szolgáltatásaik: 
köröm királyság – manikűr és körömfestés
La Magra Tatoo – tetoválás  
Le Maquillage – smink
Nail Point – manikűr és körömfestés 
A pontos címeket lásd a térkép oldalon (66. oldal)

Újdonság, a sminktetoválás 
Új generációja
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Az oldal szöveges tartalmáért a kiadványgondozót nem terheli felelősség.
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nos szemöldök sminktetoválás. „Művészet a sminkte-
toválásban”. A legtermészetesebb sminktetoválásra van 
lehetőség, amivel észrevétlen hangsúlyozhatod egyedi 
szépséged, stílusod! „Nőies ajkad beszéljen önmagáért!” 
3D ajak sminktetoválás. A feltöltött ajkakat is megkoro-
názhatja fényes, bársonyos ajaksatír sminktetoválás. Le-
hetséges olyan pigmentekkel, amik 100%-ban a bőrben 
maradnak! Duzzadás nélkül, sok esettanulmánnyal és re-
ferenciával alátámasztva.
Igéző tekintet az év újdonsága a bUTTERFLY SZEMHÉj 
SMINKTEToVáLáS! A gyakran töltendő pillák egy cso-
dálatos alternatívája lehet. Ugyanaz a drámai hatás érhető 
el, csak hosszú távra. A színekkel, szemszínhez igazítva jól 
lehet játszani, lehet tricolor is.
Ha egyszer csalódtál és van már meglévő elrontott 
sminktetoválásod, hatalmas lehetőség a LÉZERES TETo-
VáLáS ELTáVoLíTáS!
A legjobb, ha egy kézben összpontosul a legmodernebb 
ajak-, szem- és szemöldök sminktetoválás és a régi, rossz 
sminktetoválások javítása, eltávolítása. Mindezt a mai világ 
iramához igazítva, egy percet sem vesznek el tőled!
Időszakos kedvezményekkel már 45 900 Ft-tól. Várnak 
szeretettel egy díjmentes konzultációra, tervezésre!
Magyar zsuzsa sminktetováló specialista, kozmetikus mes-
ter GArANCIÁVAL  / Madonna Szalon / Mammut I.  3. em. 
+36 70 313 0313
www.madonna.hu/magyar_zsuzsa_ajaksminktetovalas

Thai Masszázs
Aromaolajos testradír masszázs

A testradír finomra őrölt tengeri sókristályokból készül, amit 
kiváló bőrhidratáló anyagokkal, például meleg mandulaolaj-
jal, illetve levendulaolajjal kevernek össze.

Amellett, hogy szervezetünk számára hasznos anyagokkal 
töltődünk fel, kiemelt hatása a méregtelenítés és a bőrra-
dírozás. Az apró kristályok bőrrel való érintkezése ugyan-
is megszabadít minket elhalt felső hámsejtjeinktől, kinyitja 
pórusainkat és ezáltal új lélegzethez juttatja bőrünket. A 
mélyebben lévő hámszövetek a só és az illóolajok hatására 
megszabadulnak a felhalmozódott méreganyagtól.
Az illóolajok az érintés és a szaglás érzékszerveit együt-
tesen használva fejtik ki jótékony hatásukat, közvetlenül a 
bőrön keresztül. 
Az olajos masszázs stimulálja a vérkeringést, az illóolajok 
pedig körülölelik a testet, és felszívódva, az orron át belé-
legezve hatnak.
Thai masszázs szalon Mammut II. -1 szint, +36 1 505 5868
www.senspamasszazs.hu

A Lavender Nails 
Manikűr-Pedikűr

BIOrEGULÁCIÓS szalon tapasztalt munkatársai meghal-
lották a vendégek igényeit, így született meg egy határo-
zott elképzelés, egy nagyon más, mint az eddigiek.
Egy olyan szalon kialakítása volt a cél, ahol a szépészeti 
szolgáltatások igényes, elegáns és nyugodt környezetben, 
a legmodernebb technológiával társítva, elérhető áron ve-
hetők igénybe. Jól átgondolt koncepció alapján, a vendé-
gek teljes nyugalmát és kényelmét szolgáló, pedikűrös ka-
bin rendszerben, és különleges relaxáló környezetben várja 
a szépülni és pihenni vágyókat.
a relaxáló környezetet segíteni hivatott, egy teljesen új 
szolgáltatást a manikűr-pedikűr világában, a bIoREGU-
LácIó. Ez egy olyan technika, illetve módszer, amely hatást 
gyakorol a szervezet önregenerációjára, az élettani folya-
matra, így hozzájárulhat az életminőség javulásához 
mellékhatásmentesen.

MAMMUT I. földszint (rossmann-nal szemben)
+36 20 339 6902
www.facebook.com/lavendernailsbudapest

További szépségszalonjaink 
és szolgáltatásaik: 
köröm királyság – manikűr és körömfestés
La Magra Tatoo – tetoválás  
Le Maquillage – smink
Nail Point – manikűr és körömfestés 
A pontos címeket lásd a térkép oldalon (66. oldal)

Újdonság, a sminktetoválás 
Új generációja
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egészség egészség

Fűben 
fában

TAVASZi 
egészségtippek

Több bennük a vitamin és gyógyhatás, mint azt 
gondolná! Megnéztük mit rejtenek a bio termékek a BIOSÉTÁNY 

segítségével, és összegyűjtöttük ezek jótékony élettani hatásait, 
melyeket lehet, eddig ön sem ismert!

miNDEN ZöLDSég éS 
FűSZERNöVéNy ORVOSSÁg

1. baSIca VITaL 
Ásványi anyagok bázikus sóit és nyomelemeket tartal-
maz. A nyomelemek közvetlenül hatnak a legalapvetőbb 
biokémiai folyamatainkra. Befolyásolják az oxigénfelvé-
telt, a csontjaink erősségét, szabályozzák a hormonház-
tartást és az anyagcsere folyamatainkat. 
3390 Ft
2. coLoSTRUM
Csont- és immunrendszer erősítő
3590 Ft
3. HáNToLT KENDERMaG
Erősíti az érfalakat, kedvezően hat 
a vércukor szintre, elősegíti az éles- 
látást. 3590 Ft
4. bIo ZöLDbúZaFű KoKTÉL
Vitaminokban, enzimekben 
és nyomelemekben gazdag. 
1790 Ft
5. SHUNTHI TEa
Ayurvedikus termék, 
jótékonyan hat az emésztésre.
1690 Ft
6. PáLMa jUHaRSZIRUP
édesítőszerként ideális 
léböjtökhöz is. 7490 Ft
7. bIo úTIFűMaGHÉj
Az útifűmaghéj hat az 
anyagcsere-folyamatokra, 
segíti a bélműködést. 
3490 Ft

1.

2.

7.

3.

4.

5.

6.

REDS GYüMöLcSöS 
ÉTREND-KIEGÉSZíTő. 
ZöLD-, FEHÉR- ÉS 
FEKETETEa-KIVoNa-
ToKKaL
4690 fT/150 G 
bioTechUsA

bIoVaNNE PLUS 
SZÉPSÉGVITaMIN, 
LIGETSZÉPEoLaj-
jaL, SZőLőMaG 
KIVoNaTTaL
1990 fT/30 db  
Mammut Patika

cENTRUM ENERGY 
FELNőTT VITaMINoS 
ÉTREND-KIEGÉSZíTő

2669 fT  
Mammut Patika

DR. STEINbERGER VITESSE 
IMMUNERőSíTő ITaL 

1730 fT  
salvia natura

HaIR cLINIc 
KoVaFöLDES, 
GRáNáTaLMáS 
VITaMIN
8499 fT/90 db  
Mammut Patika

SERKENTő, VITaLIZáLó TEa
890 fT/50 G  
big ben Teaház

DR. LENKEI 
MaGNÉZIUM b6, 

oMEGa-3
3440 fT  

dr. lenkei
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gAszTRonÓMIA gAszTRonÓMIA

szénhidráttartalmának több mint a fele glükóz és fruktóz. 
vitaminjai: karotin, b1- b2- és c-vitamin. káliumban gazdag, 
magas víztartalmának köszönhetően hidratál.

Paradicsom-
leves 

friss 
paradicsom-
ból, különféle 
zöldfűszerekkel. 
Antioxidánsokban 
gazdag. 

480 Ft subway

kizárólag élőflórás magyar joghurtból és tejből készül. 
zsír- és cukortartalma alacsony. Egészségtudatos 
toppingok – friss gyümölcsök, zabpehely, olajos magvak – 
tehetik még különlegesebbé a hűsítő desszertet. 

320 Ft/10 dKg Jono yogo

ZORBAS
friss madárbegy-, római- 
és jégsaláta, ruccola, 
zellerszár, édeskömény, lila-
hagyma, koktélparadicsom, 
sárgarépa, olívabogyó 
capribogyó. citromos extra 
szűz olívaolajjal, pirított 
magvakkal, tyri sajttal. 

1740 Ft Zorbas 

Finom

il tRenO

* 
gR e e k  *

subway
Az olAsz 

tésztAsAlátA
Összetevői:

olasz fusilli tészta, 
cheddar sajt, mozarella, 

paradicsom, zöld 
fűszernövények. 

az öntet joghurtos-
majonézes.

890 Ft il treno

a Zöld 
fűszernövényekről
egykor gyógynövény-
ként tartották számon 
a fűszernövényeket. 
Főzeteikből orvos-
ságok, olajok készül-
tek. a modern, mai 
konyha, gasztronómia 
szerencsére ismét 
felfedezte e jótékony 
növények kedvező 
gyógyhatásait.

gARnélA sAláTA
összetevők: vegyes saláta, 
paradicsom, tigrisgarnéla, 

főtt tojás, mozzarella, 
metélőhagyma. 

2690 Ft nordsee

Jono 
yogo

Paradicsom
A tavaszi fáradtság, levertség 

ellen védekezhetünk vitaminok-
ban, ásványi anyagokban gazdag 

salátákkal, friss zöldségekből, 
gyümölcsökből készült ételekkel

MüzlI

Aszalt gyümölcsökkel, 
4 féle magvas 
kombinációval. 

rostokban, ásványi 
anyagokban rendkívül 

gazdag, kitűnő 
reggeli eledel. Joghurt-
ba keverve, tejes italok-

kal fogyasztható. 

1590 Ft 
MarKs & spencer

Marks
 &

Spencer
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gARnélA sAláTA
összetevők: vegyes saláta, 
paradicsom, tigrisgarnéla, 

főtt tojás, mozzarella, 
metélőhagyma. 

2690 Ft nordsee

Jono 
yogo
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MüzlI

Aszalt gyümölcsökkel, 
4 féle magvas 
kombinációval. 
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1590 Ft 
MarKs & spencer

Marks
 &

Spencer
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1.
10.

2.

3.

4.

9.

8.

7.
6.

„a jó minőségű csokihoz kakaómasszán, kakaóvajon, 
cukron kívül nincs is szükség másra. a kakaóbab 
származási helye, fajtája és annak feldolgozása adja meg 
a csokoládé minőségét. a jó csoki már illatában is hozza a 
kakaóbab jellegzetes aromáit, látványra fényes, tapintásra 
selymes. törésnél élesen pattanó hangot ad, a törésvonala 
pedig egyenletes, nem morzsás.” 

szeleczky-takács Viktória, 
a Fabric tulajdonosa, 
csokoládékészítője

1. GYüMöLcSöS boNboNoK 1490 fT/10 dkG 
2. MaNDULáS boNboN 1490 fT/10 dkG | 3. KóKUSZoS-
MáLNáS ÉTcSoKoLáDÉ MaRcIPáNNaL TöLTVE  
1390 fT-tól | 4. PISZTácIáS-MáLNáS ÉTcSoKoLáDÉ  
NaRaNcSoS cSoKIVaL TöLTVE 1390 fT-tól | 5. cUKoR-
KáS TEjcSoKoLáDÉ KaRaMELL TöLTELÉKKEL  
1390 fT-tól | 6. MaNDULáS ÉTcSoKoLáDÉS óRIáS 
TábLa 1390 fT-tól | 7. LEVENDULáS FEHÉRcSoKoLáDÉS 
óRIáS TábLa 1390 fT-tól | 8. SZILVáS-SZEGFűSZEGES 
ÉTcSoKoLáDÉS óRIáS TábLa 1390 fT-tól
9. baRacKoS-FaHÉjaS TEjcSoKoLáDÉS óRIáS 
TábLa 1390 fT-tól

www.pomme-pomme.hu, Mammut II. 3. emelet

10. boNboNoK, cSoKoLáDÉK ár az üzletben Belga Praliné 
11. SZILVa MaDEIRábaN MaRcIPáNTaLLÉR, 275 GR. 
1699 fT Anthon Berg | 12. aLKoHoLoS KáVÉVaL  
TöLTöTT cSoKoLáDÉ, 62 GR. 999 fT-tól Anthon Berg 
13. KaRaMELLáS TaLLÉR, 100 GR. 999 fT Anthon Berg 
14. PEZSGőS, SZáRíToTT EPERREL HINTETT TRUFFLÉ,  
145 GR. 2790 fT Marks & Spencer | 15. cHEEKY cHIcKS 
HúSVÉTI cSoKITojáS, 120 GR. 2790 fT Marks & Spencer  
16. bELGa cSoKITojáS, KüLöNFÉLE TöLTELÉKKEL,  
160 GR. 2190 fT Marks & Spencer14.
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Wellness

7 nap 2800 forint! *
*Teszteld a Lite Wellness Club alapszolgáltatásait (fitness, wellness, csoportos aerobik és Spinning® órák) hét egymást 
követő napon át korlátlanul, 2800 forintért. A kedvezményes lehetőségért regisztrálj weboldalunkon! 
Mammut II. 4. em. www.litewellness.hu

Hasadra
süt a nap!
isméT elérkezeTT a Tavasz és lassaN 

lekerülNek a Téli ruhák.  
Ha szeretnél a strandszezonra lapos hasat és  formás hátat, 

mielőbb kezdj el edzeni! Mozogj rendszeresen, táplálkozz egész-
ségesen és rajtad is jól mutat majd a fürdőruha!

A Lite Wellness club személyi 
edzője, Kávássy Gergely 
bemutat 3 hatékony formáló, 
gerincbarát gyakorlatot. 
Talán már ismered a feladatokat. 
De biztosan helyesen hajtod 
végre őket?

Izmok: egyenes hasizom, külső- és belső ferde hasizmok, haránt 
hasizom, gerincfeszítő izmok, farizom. Ismétlés: 3x30 mp, folyama-
tos váltott lábemeléssel. Végrehajtás: Helyezkedj el alkartámaszban, 
feszítsd meg a farizmodat és a hasizmodat, a köldöködet húzd be.
Lapockáidat zárd, hátad legyen egyenes, csípőd ne essen le,  
fenekedet ne told ki. Figyelj rá, hogy törzsed és lábaid egy egyenes 
vonalat képezzenek. könyököd a vállad vonala alatt helyezkedjen el. 
Tekintetedet irányítsd a talaj felé. Végezz lassú, folyamatos váltott 
lábemeléseket nyújtott térdekkel és visszafeszített lábfejjel.
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plank 

ALKARTÁMASZBAN, 

LÁBEMELÉSSEL

!Figyelj a helyes 
végrehajtásra, hogy 
elkerüld a derék és a 

nyak túlterhelését!

3.

1.

2.

Izmok: egyenes, haránt, 
valamint külső és belső ferde hasizmok. 

Ismétlés: 3x12, váltott oldalra. Végrehajtás: Hanyatt fekvés- 
ben, hajlított térdekkel, a talpad csípőszéles terpeszben a talajon. 

Combok párhuzamosan, térdek ne nyíljanak szét. Derekadat szorítsd le a 
talajra, köldöködet húzd be! kezeidet helyezd tarkóra, könyöködet húzd hátra. 

Az állad és a mellkasod között végig tarts egy ökölnyi távolságot. Lassan gördülj fel, 
de csak addig, ameddig a derekadat lent tudod tartani, majd végezz törzsfordítást, 

közelítsd könyöködet az ellentétes térded felé. Ereszkedj vissza kiinduló helyzetbe és 
végezd el ellentétes oldalra is a gyakorlatot.

1.

2.

3.

Izmok: farizom, combizmok, mély hátizmok, 
hasizmok, hátizom. Ismétlés: 3x12 Végrehajtás: Hanyatt fekve, 
hajlított térdekkel, talpak csípőszéles terpeszben. karok a test 

mellett, tenyered nézzen lefelé. Lassan emeld a csípődet a leve-
gőbe, feszített farizmokkal, behúzott köldökkel. Figyelj rá, hogy 

combod a törzsed meghosszabbítása legyen. Csípődet fent 
tartva emeld nyújtva az egyik lábad a levegőbe. A medencéd 

ne forduljon el. Tedd le a lábad, és csigolyánként gördülj 
vissza a talajra. Végezd el a gyakorlatot 

ellentétes lábnyújtással is.

1.

2.

3.

!Gerinced megóvása érdeké-
ben fontos, hogy pontosan 
végezd ezt a gyakorlatsort!

2.
HaSpréS 

TÖRZSFORDÍTÁSSAL

3.
Csípőemelés 

LÁBNYújTÁSSAL

!Hogy ne terheld 
túl a nyakad és a 
derekadat, fontos  

a pontos végrehajtás!



36 37MAMMUT MAGAZIN | 2016 TAVASZ MAMMUT MAGAZIN | 2016 TAVASZ

Wellness

7 nap 2800 forint! *
*Teszteld a Lite Wellness Club alapszolgáltatásait (fitness, wellness, csoportos aerobik és Spinning® órák) hét egymást 
követő napon át korlátlanul, 2800 forintért. A kedvezményes lehetőségért regisztrálj weboldalunkon! 
Mammut II. 4. em. www.litewellness.hu

Hasadra
süt a nap!
isméT elérkezeTT a Tavasz és lassaN 

lekerülNek a Téli ruhák.  
Ha szeretnél a strandszezonra lapos hasat és  formás hátat, 

mielőbb kezdj el edzeni! Mozogj rendszeresen, táplálkozz egész-
ségesen és rajtad is jól mutat majd a fürdőruha!

A Lite Wellness club személyi 
edzője, Kávássy Gergely 
bemutat 3 hatékony formáló, 
gerincbarát gyakorlatot. 
Talán már ismered a feladatokat. 
De biztosan helyesen hajtod 
végre őket?

Izmok: egyenes hasizom, külső- és belső ferde hasizmok, haránt 
hasizom, gerincfeszítő izmok, farizom. Ismétlés: 3x30 mp, folyama-
tos váltott lábemeléssel. Végrehajtás: Helyezkedj el alkartámaszban, 
feszítsd meg a farizmodat és a hasizmodat, a köldöködet húzd be.
Lapockáidat zárd, hátad legyen egyenes, csípőd ne essen le,  
fenekedet ne told ki. Figyelj rá, hogy törzsed és lábaid egy egyenes 
vonalat képezzenek. könyököd a vállad vonala alatt helyezkedjen el. 
Tekintetedet irányítsd a talaj felé. Végezz lassú, folyamatos váltott 
lábemeléseket nyújtott térdekkel és visszafeszített lábfejjel.

F
o

T
ó

 T
A

L
A

B
é

r
 G

é
z

A
, 

L
IT

E
 W

E
L

L
N

E
S

S
 S

Z
a

K
M

a
I 

R
E

F
E

R
E

N
S

 k
E

r
E

S
z

T
E

S
 A

N
N

A
 ö

LT
ö

Z
E

T
 N

Ik
E

 M
A

M
M

U
T

 S
T

O
r

E

1.
plank 

ALKARTÁMASZBAN, 

LÁBEMELÉSSEL

!Figyelj a helyes 
végrehajtásra, hogy 
elkerüld a derék és a 

nyak túlterhelését!

3.

1.

2.

Izmok: egyenes, haránt, 
valamint külső és belső ferde hasizmok. 

Ismétlés: 3x12, váltott oldalra. Végrehajtás: Hanyatt fekvés- 
ben, hajlított térdekkel, a talpad csípőszéles terpeszben a talajon. 

Combok párhuzamosan, térdek ne nyíljanak szét. Derekadat szorítsd le a 
talajra, köldöködet húzd be! kezeidet helyezd tarkóra, könyöködet húzd hátra. 

Az állad és a mellkasod között végig tarts egy ökölnyi távolságot. Lassan gördülj fel, 
de csak addig, ameddig a derekadat lent tudod tartani, majd végezz törzsfordítást, 

közelítsd könyöködet az ellentétes térded felé. Ereszkedj vissza kiinduló helyzetbe és 
végezd el ellentétes oldalra is a gyakorlatot.

1.

2.

3.

Izmok: farizom, combizmok, mély hátizmok, 
hasizmok, hátizom. Ismétlés: 3x12 Végrehajtás: Hanyatt fekve, 
hajlított térdekkel, talpak csípőszéles terpeszben. karok a test 

mellett, tenyered nézzen lefelé. Lassan emeld a csípődet a leve-
gőbe, feszített farizmokkal, behúzott köldökkel. Figyelj rá, hogy 

combod a törzsed meghosszabbítása legyen. Csípődet fent 
tartva emeld nyújtva az egyik lábad a levegőbe. A medencéd 

ne forduljon el. Tedd le a lábad, és csigolyánként gördülj 
vissza a talajra. Végezd el a gyakorlatot 

ellentétes lábnyújtással is.

1.

2.

3.

!Gerinced megóvása érdeké-
ben fontos, hogy pontosan 
végezd ezt a gyakorlatsort!

2.
HaSpréS 

TÖRZSFORDÍTÁSSAL

3.
Csípőemelés 

LÁBNYújTÁSSAL

!Hogy ne terheld 
túl a nyakad és a 
derekadat, fontos  

a pontos végrehajtás!



38 39MAMMUT MAGAZIN | 2016 TAVASZ MAMMUT MAGAZIN | 2016 TAVASZ

grace, a fiatal, elragadó és tehetséges 

fiatal lány Párizsból érkezik London-

ba, hogy az egyik leghíresebb divatiskolá-

ban kezdje meg tanulmányait. A londoni 

közeg, a tanulmányi sikerek, a támogató 

barátok és az új szerelem által kialakult ró-

zsaszín köd azonban apránként szétosz-

lik és Grace lassan ráébred, hogy a divat 

világának és az emberi kapcsolatoknak 

eddig ismeretlen árnyoldalai is léteznek.  

Az út az igazság felé pedig titkok, hazug-

ságok és árulások között vezet...

miért van az, hogy amikor végre 

úgy érzed, sínen van az életed, 

hirtelen a feje tetejére áll minden? A fiú, 

akiről biztos voltál, hogy az ég is neked 

teremtette, fényévekre távolodik tőled. A 

szüleid, akiket tévedhetetlennek hittél, hi-

bát hibára halmoznak. A legjobb barátaid 

pedig olyan mélyen megbántanak, hogy 

talán örökre búcsút mondhatsz a barát-

ságotoknak. Derítsd ki, hogy a Feltser 

ikerlányok hogyan veszik ezeket az aka-

dályokat, és milyen hangulatban kezdik a 

nyári szünetet!

könyv

a rendkívül ötletes, rajzos fog-

lalkoztató az óvodások, kis- 

iskolások kreativitására építve ad szár-

nyakat a gyermeki fantáziának. kedves, 

szeretnivaló figurák ösztönzik alkotás-

ra a kicsiket és nagyobbakat. A könyv 

feladatai észrevétlenül építik az alap 

kultúrtechnikák (olvasás, írás, lekép-

zés) elsajátításához szükséges vizuális 

képességeket; a finommotorika (kéz-

ügyesség, rajzkészség, íráskészség) fej-

lesztését természetes élethelyzetben, 

játékos, kreatív módon teszik lehetővé.

a férfi szívéhez a gyomrán keresztül vezet az út. Így volt ez régen, 

és így van ez ma is. De mi is az, ami felvidítja a férfit, ha evésről van 

szó? A bolhaméretű adagok és a visszafogott fűszerezés? Na ne! kerüljön 

végre a tányérra emberes adag, legyen íze az ételnek, a főzés és az evés 

is legyen igazi öröm – haverokkal, barátnővel vagy családdal, a lényeg: 

lakjunk végre jól!

Ú jraírta az elmúlt idők legsikere-

sebb bestsellerét E. L. James. 

Christian Grey szavain, gondolatain és 

álmain keresztül végre megtudjuk a tit-

kot, mit gondolt a férfi az Anastasiával 

folytatott szenvedélyes kapcsolatáról.  

Az Ötven árnyalat-trilógia világszer-

te 125 millió példányban kelt el, ez a 

könyvkiadás történetének eddigi legsi-

keresebb sorozata.

a            z ébredő Erő című legújabb Star 

Wars epizódról szóló kalauz egye-

dülálló módon a filmmel szinte egy idő-

ben került a boltokba. A könyvben többek 

között megismerhetjük az új Star Wars 

film járműveit, helyszíneit, és néhány sze-

replőt is.

1.

2. 5.

6.3.

4.
anouk Journo-Durey 
GraCe és a Divat - irány az élet, irány lonDon!

szűCs vanDa
eGy ikerpár titkos naplóJa 3. - 
szakítópróba

barabás zsófi – moizer zsuzsa
minDenki tuD raJzolni 
– óvoDás foGlalkoztató

férfias foGások - 
lakJunk véGre Jól!

e.l. James
Grey

Star WarS
az ébreDő erő - a képes útmutató

könyvKöN YVa já N Ló
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! Premier a Palace Mammut moziban: 
2016. március 31.

! Premier a Palace Mammut moziban: 
2016. április 14.

! Premier a Palace 
Mammut moziban: 

2016. április 21.

! Premier a Palace 
Mammut moziban: 

2016. május 12.

MozI

hogy a sok ouzo-e az oka (hoppá!) vagy ép-

pen a Windex, nem tudhatjuk, de a Portokalos 

klán tagjain tizenhárom év se hagyott nyomot: egy-

től-egyig visszatérnek (igen, még a nagymama is), és 

jobban néznek ki, mint valaha! 

Hangosabbak, görögebbek és ragaszkodóbbak már 

nem is lehetnének, Ian és Toula lánya, Paris nagy bá-

natára. A pályaválasztás előtt álló lányt egyetlen cél 

vezérli: minél távolabb akar kerülni túlbuzgó pere-

puttyától. Mindeközben Ian és Toula házassága sem 

a régi, szeretnének több időt tölteni kettesben, hogy 

felélesszék a régi tüzet. Természetesen számíthatnak 

a rokonság segítségére – egy kissé túlságosan is…

ádám illegális szereket csempész külföldre és azt tervezi, hogy barátnőjével, Annával lenyúlják a követke-

ző szállítmányt, megszöknek és új életet kezdenek. Egy váratlan fordulat miatt azonban arra kényszerül, 

hogy egyedül utazzon el. Innentől viszont az események láncolata dominószerűen követi egymást és Ádám egyik 

rossz döntés után hozza meg a másikat. Madarász Isti székhez bilincselő thrillerében az események, a szereplők 

időcsapdába ragadva  fonódnak egymásba, a kezdet és a vég fogalma hamar értelmét veszti. Ádámnak ebben a 

furcsa helyzetben kell megpróbálnia helyrehozni az elkövetett hibáit, de úgy, hogy korábbi döntéseinek következ-

ményeivel is szembe kell néznie. Vajon képes lesz megtalálni a kiutat, vagy örökre az ördögi hurok foglyává válik?

sok esztendővel azelőtt, hogy a 

gonosz ravenna királynővel vég-

zett volna Hófehér pengéje, ravenna 

szó nélkül nézte végig, ahogy a húga, 

Freya elhagyja a birodalmat, miután 

szívbemarkoló árulás áldozata lett.

Freya képes jéggé fagyasztani ellen-

ségeit, és az ifjú jégkirálynő évtizede-

ket töltött egy távoli jégpalotában azzal, hogy halálos vadászsereget képzett ki magának. A vadászok között 

volt Eric és Sara is, akik nem teljesítették úrnőjük legfőbb parancsát, amely így szól: örökre keményítsd meg 

szívedet a szerelemmel szemben... Amikor Freya hírét veszi nővére vesztének, összegyűjti megmaradt se-

regét, hogy hazahozza a varázstükröt az egyetlen varázslónőnek, aki hasznosítani tudja a tükör erejét. Ám 

miután kiderül, hogy ravennát fel lehet támasztani az arany halálból, a gonosz nővérek duplán sötét erőket 

szabadítanak az elvarázsolt vidékre. Seregük legyőzhetetlen... hacsak a száműzött vadászok nem tudnak 

összefogni ravenna és Freya ellen...

r ed, Chuck, Bomb és társaik a vi-

lág legismertebb sztárjai, napon-

ta két és félmilliárdan játszanak velük.  

A 100 millió dolláros költségvetésű 3D-s 

animációs vígjátékban életre kelnek 

a madarak és az ellenük áskálódó ma-

lacok: egy egész estés történetben 

kap szárnyra a játék, aminek már 

nagyon régóta filmmé kellett 

volna válnia!

Hamarosan azonban nagy sokk éri Portokalosékat: ki-

derül, hogy a megrögzötten konzervatív családfő, Gus 

és felesége, Maria házassága érvénytelen.

Mivel egy görög nőt sem érhet az a szégyen, hogy pár-

tában marad, a család azonnal a tettek mezejére lép, 

és nekilát az esküvő megszervezésének. Újra törnek a 

tányérok, dübörög a sirtaki, folyik az ouzo, és össze-

gyűlik a család egy még nagyobb, még zajosabb, még 

frenetikusabb BAzI NAGY GÖrÖG LAGzI-ra.
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bazi naGy 
GöröG laGzi 2.

Hurok

a vaDász és 
a JéGkirálynő

anGry birDs 
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Az ország legtisztább levegőjű települése a Bükk déli 
kapujában, Egertől 10 kilométerre fekszik, a kánya-
patak völgyében. Sajátos hangulatát az itt élő kreatív, 
vendégszerető közösség alakította, amely ma is ak-
tívan őrzi hagyományait. Az ide érkezőket egyedül-
álló természetbeli és kulturális sokszínűség fogadja. 
A húsvéti vendégvárás során Palócföld tradícionális 
ünnepi menüjének kóstolója, kézműves mesterségek 
bemutatója, gyermekeknek bábelőadás, valamint 
folklór műsor várja az érdeklődőket.

A magyar-osztrák-szlovén határok találkozásánál található 
táj hegyek-völgyek, lombos- és fenyőerdők, rétek, lápok, 
források és folyók harmonikus összessége. Természeti szép-
ségei mellett azonban gazdag néprajzi örökségeket őriz a 
tájegység. Ma is élő hagyomány például a húsvéti tojások 
festése és díszítése. A Pityerszeri Húsvétvárás és Pünkösdö-
lő alkalmával a vendégek együtt süthetnek húsvéti kemen-
cés kalácsot, fedezhetik fel a hagyományos tökmagolajütés 
titkát, ismerhetik meg az Őrségi Népi Műemlékegyüttest, 
vehetnek részt a húsvéti túrán vagy találhatnak kivételes ér-
tékekre a helyi termelők és kézművesek kirakodó vásárán.

UTAzás

Az örök tavasz szigetének nevezett Madeira 
Portugália egyik legszebb szigete, ahol a 

vadregényes táj és a végtelen óceán mesés kör-
nyezetet teremt egy romantikus utazáshoz.  
Az elképesztő repülőtéren történő lan-
dolást követően számos látnivaló 
és élmény fogadja az utazókat. 
A virágokkal teli oázis szigetét 
egész évben betölti a mesz-
szi tájakról származó virágok 
illata, amelyhez az érintetlen 
természet nyújt elképesztő 
látványt.

Ha azonban nem szeretnél messzire men-
ni, elég a szomszédba ellátogatnod, a 
Plitvicei-tavakhoz, amit Európa egyik leg-
szebb természeti látványosságának tarta-
nak. A kapela-hegység által körülölelt 16 

tó és a káprázatos vízesések párat-
lan élményt nyújtanak a túrázni 

vágyóknak. érdemes meglá-
togatnod horvátországi 
nyaralásod során!

NOSZVAJ

ŐRSég

mADEiRA
UTAzásUTaZáSI  ajáNLó

Szálláshely ajánlat: Galassy-kastély 
Oxigén Hotel Family&Spa****

csoMAGok
HUrrá nYArAl A csAlád
99 800 fT-tól 2 felnőtt és 1 gyermek (10 éves kor 
alatt) / 2 éjszaka
Pünkösd
139 900 fT-tól 2 felnőtt és 1 gyermek (10 éves kor 
alatt) / 3 éjszaka

Szálláshely ajánlat: Gotthard Therme Hotel 
& Conference****

csoMAGok
HÚsvéT és Pünkösd 
113 400 fT-tól / 2 felnőtt / 3 éjszaka

THUMMERER 
PINcE – 

LoVaS TúRáK 
barangoljátok be a bájos vidéket 

lóháton! Válasszatok a néhány 
órás vagy egész napos túrák közül.

az érintetlen, eredeti szépségét 
őrző vidéket így 

könnyebben, gyorsabban 
felfedezheted! 

SZabáLYoSaN 
a TENGEREN IS! 

Ha a tengerpartot választjátok 
Horvátországban, akkor figyel-
jetek arra, hogy a parttól 300 

méteren belül tilos motor-
csónakkal közlekedni. 

KüLFöLDi UTAK KEDVEZŐ ÁRON
KaRTaGo ToURS, Mammut I. földszint, +36 1 462 8491, www.kartagotours.hu, mammut@kartagotours.hu

PajTa bISZTRó
Egy hely, ami egyszerre 

gasztronómiai és kulturális 
zarándokhely. a bisztró Michelin-
csillagos mesterektől tanult, újító 

szellemű séfje figyel az őrségi hagyo-
mányokra, adottságokra, de egyben 
tovább is gondolja azokat. Feltét-
lenül látogass el hozzájuk, garan-

táltan csodás gasztronómiai 
élményekben lesz 

részed!

MERcaDo
 DoS LaVRaDoRES 

a sziget egyik kihagyhatatlan 
látványossága a piac. 

azon kívül, hogy a helyiek életébe 
is kellő betekintést enged, 

csodálatos virág- és gyümölcs-
kínálattal találkozhattok! 
Érdemes minél korábban 

érkezni!

NEcKERMaNN UTaZáSI IRoDa, Mammut II. 2. emelet, +36 1 345 8392
www.mammutneckermann.hu, info@mammutneckermann.hu
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A bAjNokI cím 
keméNy DIó

A hétszeres abszolút bajnok három év kihagyás után ült 
vissza a versenyautóba (egy Peugeot 208 T15 R5-ösbe) 
– úgy, hogy sem a technikát, sem navigátorát, Szőke 
Tamást nem ismerte különösebben. A bajnoki bronz a 
fentiek fényében gyönyörűen csillog, de vajon mit 
várhatunk a Peugeot Total Hungária Rallye Team 
párosától a 2016-os szezonban? 

a tanuláS, a viSSzarázódáS éve volt a tavalyi 

az iFjabb tóth jánoS, Szőke tamáS kettőS 

Számára a rali orSzágoS bajnokSágon.

a felkészülési időszak zajlik. Ennyi év után ez már afféle au-
tomatizmus? 
Az is lehetne, hiszen vannak dolgok, amelyek ennyi év után már 
nem változnak a téli szünetben, de persze akadnak olyan új-
donságok is, amelyeket hasznosnak talál, ezért belevisz az em-
ber a felkészülésbe – mondja ifjabb Tóth János.
Maga a fizikai tréning hogy zajlik? 
én világéletemben futással készültem, ehhez jön még, hogy 
heti egyszer eljárok Matics zsolti Fit 4 race edzéseire, amely 
program kimondottan autóversenyzőknek szól – a készségfej-
lesztést és a jobb koncentrációs képességet fejleszti. Nagyon 
hasznos, és biztosan hozzátesz a sikerességünkhöz. 
Sokan kíváncsiak rá, hogy milyen fizikum kell egy raliver-
senyzőnek? 
Ha jó a fizikai állóképességed, akkor nem fáradsz el. Ha nem 
fáradsz el, nem hibázol – ennyire egyszerű. Ezért kell futni. 
Sportpszichológushoz is jár? 
Tavaly átfogó felkészülési programot csináltam végig, annak 
része volt a sportpszichológiai teszt is, és nagyon jól teljesítet-
tem, az edzőmmel beszéltünk róla, de nem tartottuk szüksé-
gesnek. 
Hogyan látja az idei esélyeit? 
kiegyensúlyozott csoport a miénk: közel egyforma teljesítmé-
nyű autók versenyeznek benne, ettől az évtől kezdve pedig a 
versenygumik is szűk skálán mozognak, hiszen mindössze két 
márkát lehet majd használni, úgyhogy még ezen a téren is ki-
egyenlítődnek a feltételek. 
Vagyis? 
Vagyis nagyon nehéz dolga lesz annak, aki nyerni akar. Nyilván 
számít majd a felkészülés, de a szerencse is. Ez azonban jót tesz 
a sportnak. Mindig elmondom, akkor van értéke és értelme a ver-
senyzésnek és a győzelemnek, ha az ember tud kivel versenyezni. 
Lehet, hogy értékesebb egy második-harmadik hely, ha nagyon 
megharcoltál érte, mint egy könnyen jött győzelem. A csaták adják 
meg a versenyzés sava-borsát – és idén nagy csatákra számítok. 

Tavaly három év kihagyás után tért vissza. Milyen tanulsá-
gokkal szolgált a szezon? 
Meg kellett állapítanom, hogy a vártnál sokkal jobban kihatott 
rám a három év szünet. Ha visszagondolok, úgy álltam oda az 
első verseny rajtjához, hogy nem is érdekeltek az időeredmé-
nyek, egyszerűen csak meg akartam tanulni az autót és meg-
szokni az új navigátoromat, Szőke Tamást. Persze, próbáltam 
és akartam is nyerni, de összességében inkább a tanulásról és a 
tapasztalatszerzésről szólt a legutóbbi szezon. és még mindig 
azt mondom: sokat kell tesztelnem, és sokat kell különböző kö-
rülmények között vezetni az autót. 
Tehát felvette a ritmust, és azt kellene fokozni? 
Igen, éppen erre gondoltam. Legalábbis most, egy hónappal 
a bajnokság rajtja előtt. De hogy tényleg így van-e, azt az első 
verseny után tudom majd pontosan megmondani. Most úgy 
gondolom, az idei szezonnak muszáj könnyebbnek lennie a 
tavalyinál, már csak azért is, mert van egy év tapasztalatunk 
az autóval, a gumikkal, egymással, látjuk, milyen hibákat kö-
vettünk el, tudjuk, mit kellett volna másként csinálni. Ez mind-
mind rengeteget segít. Persze, nem jelent kilométerenként egy 
másodperces javulást, de megkönnyíti az ember dolgát. Leg-
alábbis remélem.
Eredményekre lefordítva ez mit jelent? 
Aki itt bajnokságot akar nyerni, annak nagyon kiegyensúlyo-
zottan kell versenyeznie. Meglátjuk… Sok múlik a szerencsén, és 
nyilván azon is, hogy mennyit hibázik az ember. Azt látjuk más, 
erős bajnokságok tapasztalatából okulva, hogy a Peugeot 208 
képes bajnokságot nyerni. Most már csak az a kérdés, mennyire 
találunk bele mi a ritmusba. BRAGA BRANCH

KIDS

CARLA  DIVAT

sPoRT
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Salvia Natura bolt L101A
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Spar to go KP101

szolGálTATás

Csillag erotika KP109
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KP107
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AKH abroncs kereskedő-
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SL109

Iphonedoktor / 
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KP106
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Lottózó L101B

Mammut Gyógyszertár KP101G

Polgár Tisztító KP137

My Pet KP132

Szolárium Stúdió KP131

Thai Masszázs szalon KP135
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Fogyasztóközpont

KP113

Park-Sec Kft. SL104C
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BergHOFF 
konyhafelszerelés

KP136

Taylor Trend KP112

órA, ékszer, kieGészíTők

Óradoktor KP114

MűszAki cikk
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KP106
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Aranypók divatáru L065, 66
Carla divat L011
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Collection 
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szAbAdidő, 
sPorT

Nike K038
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Aranykagyló 
Egészségbázis

L058
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L026

BioTechUSA                           L042
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Lemaquillage K045
Marionnaud Parfüméria K020, 21
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L'Occitane en provence K025
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Lábápolás, Bioregulációs 
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Körömkirályság L021
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Trec Nutrition L055
Lemaquillage K045
Marionnaud Parfüméria K020, 21
Rossmann L001
Olivia Natural L059
L'Occitane en provence K025

Lavender Nails Kéz- és 
Lábápolás, Bioregulációs 
Szalon

L026

Pupa K047
Körömkirályság L021

élelMiszer, 
delikáT
Belga Praliné L009
Vom Fass L056
Norbi update L064
Puszedli L030
Füstölt áru Delicates L006B

éTTereM, kávézó

Promenád Bisztró K036

Big Ben teaház L020

My Soup levesbár KP102T

szolGálTATás

Crystal Vegytisztító Szalon L006

Dr. Lenkei vitamin L029

Erste Bank K035

Exclusive Change L046

Trec Nutrition L055

Puskás Fotó L037, 38, 47

Go Print L023

Pólómintázó /
Gyorsmintázó

L062

Halak-Hüllők L068

Hírlap magazin L049

Jósda L067

Kartago Tours L008

Royal Ékszer Zálog L039

Mister Minit L048

Agykontroll L022

Secfone L060

Synor Gold óra- és 
ékszerüzlet

L036

órA, ékszer, kieGészíTők
Royal Ékszer Zálog L039
SIX K024
Divatórák Üzlete K042
Pandora K041
Synor Gold óra- és 
ékszerüzlet

L036

MűszAki cikk

Almagyár L016

foTó, oPTikA

Puskás Fotó L037, 38, 47

Optic World K028

könYv, írószer, AJándék

Anima könyvesbolt L013, 14, 15

Legendás Bolt L003

–1. szint / –1st floor

földszint / ground floor
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TéRkéP

0. szint / mezzanine floor

1. szint / 1st floor

női divAT

Calzedonia P011, 12

camel active R015

Dockyard Islands R014

Süel P020

Mayo Chix P001

7Camicie P003_1

Triumph P001B

Intimissimi R004

J.Press R003

MY77 P006A_1

Levi's store R012

Mango P014

Converse, O'neill, Desigual P017A

Orsay R006, 07

Rouge P008_1

Camaieu R018, 19

Charm P019

O bag store R010

férfi divAT

camel active R015

női divAT

Bershka K122

Emporium R109

Estillo férfi-női divat R134

Gaudí R147

Heavy Tools K129A

Hervis Sport K135

Lorin női exclusive divatáru R139

Martha May             R116_ x2C_17

Premium Labels R118_1

Reálszisztéma Menedzser 
Shop

K140

Charm Exkluzív R106

Tezenis K126

Valentyina R119_1

Madame Elegant R144B_1

Braga R103B

Secret fehérnemű R134B

DORKO K128

LuxusGardrob R124

Salon Variációk több 
mindenre

R127

férfi divAT

Bershka K122

Estillo férfi-női divat R134

Heavy Tools K129A

Hervis Sport K135

Kristóf Szalon K127

Dockyard Islands R014

7Camicie P003_1

Triumph P001B

Intimissimi R004

J.Press R003

Levi's store R012

Converse, O'neill, Desigual P017A

ciPő, bőrárU

Scholl P005_1

Converse, O'neill, Desigual P017A

MBT Pont P004_1

Vagabond R011

Bagus P010

Bagatt P018

szAbAdidő, 
sPorT

Games Shop P003B

eGészséG

Vivamed egészségtár P006B_1

széPséGáPolás

The Body Shop P002B_1

Yves Rocher R001

élelMiszer, 
delikáT

CIAO R000

szolGálTATás

Good change pénzváltó R022

Multi Flóra virágbolt P021

Budapest Bank R008

La Magra Tattoo R0F4

Nemzeti Dohánybolt R000_1

lAkáskUlTÚrA

Butlers R002

órA, ékszer, kieGészíTők

Apacs Ezüst ékszer P007_1

Bijou Brigitte R005

Kiwi Ékszer P007B_1

Schmuck ékszer R021

Swarovski R016

Claire's R013

Nizzy Bijou R009

O bag store R010

Óraguru R020

MűszAki cikk

SuperPhone Accessories R023

LUX GSM P017

Notebook.hu – Lenovo 
márkabolt

P009

foTó, oPTikA

Ofotért Optika R017

könYv, írószer, AJándék

PAPÍR-SZIGET P013

Premium Labels R118_1

Rajnai férfidivat R112

Reálszisztéma Menedzser 
Shop

K140

Tezenis K126

DORKO K128

LuxusGardrob R124

White Collar Fashion R128

GYerMekviláG

Branch Kids R107

Játékvár Játékbolt R135

ciPő, bőrárU

Branch Kids R107

Deichmann cipő K139

Joker Leather R110

Salamander K141

Rajnai cipő R113

Reálszisztéma Menedzser 
Shop

K140

Blázek Bőrdíszmű R132

Dr. Shoes R102A_1

Humanic K121

szAbAdidő, 
sPorT

Arena R108

Hervis Sport K135

Playersroom K136

eGészséG

Medostore / Szépség és 
egészség

R121

Oxivit R150_2

széPséGáPolás

Douglas parfüméria K137

Drogerie Markt (DM) K123

Seacret holttengeri 
kozmetikumok

K130

élelMiszer, 
delikáT

Biokertész SP106

Bio Sétány SP101_2

Culinaria Italia SP103

Borárium R115

Chocoland R120_1

Darlington tea K144

éTTereM, kávézó

Gusto Espresso R146_1

Tchibo K138

Szamos Marcipán K131

Costa Coffee             K143, 144, 145

szolGálTATás

1 A Travel R140

Planet GSM K131A_1

Szaffi Szalon R145_1

MKB                         R101_ x2C_131

Patronsarok R105

Vista utazási iroda R103A

RContact R130

Mogul Ingatlan Iroda R114

Sun & Fly IT utazási iroda R129

Royal Thai Massage R142

lAkáskUlTÚrA

Darvas Képkeret R141

Art Szalon Herend 
porcelán

R136

Decorator Home R126

órA, ékszer, kieGészíTők

Gárdos Prémium Ajándék R133

Extrametál K142AB

Schmuck ékszer K125

Silver Island K124

MűszAki cikk

Planet GSM K131A_1

Gusto Espresso R146_1

iSTYLE K129B

iDea R102_1

SmartClinic R137, 138

foTó, oPTikA

Olivér Express Optika K142

Optiris optika R111



68 69MAMMUT MAGAZIN | 2016 TAVASZ MAMMUT MAGAZIN | 2016 TAVASZ

TéRkéP

0. szint / mezzanine floor

1. szint / 1st floor

női divAT

Calzedonia P011, 12

camel active R015

Dockyard Islands R014

Süel P020

Mayo Chix P001

7Camicie P003_1

Triumph P001B

Intimissimi R004

J.Press R003

MY77 P006A_1

Levi's store R012

Mango P014

Converse, O'neill, Desigual P017A

Orsay R006, 07

Rouge P008_1

Camaieu R018, 19

Charm P019

O bag store R010

férfi divAT

camel active R015

női divAT

Bershka K122

Emporium R109

Estillo férfi-női divat R134

Gaudí R147

Heavy Tools K129A

Hervis Sport K135

Lorin női exclusive divatáru R139

Martha May             R116_ x2C_17

Premium Labels R118_1

Reálszisztéma Menedzser 
Shop

K140

Charm Exkluzív R106

Tezenis K126

Valentyina R119_1

Madame Elegant R144B_1

Braga R103B

Secret fehérnemű R134B

DORKO K128

LuxusGardrob R124

Salon Variációk több 
mindenre

R127

férfi divAT

Bershka K122

Estillo férfi-női divat R134

Heavy Tools K129A

Hervis Sport K135

Kristóf Szalon K127

Dockyard Islands R014

7Camicie P003_1

Triumph P001B

Intimissimi R004

J.Press R003

Levi's store R012

Converse, O'neill, Desigual P017A

ciPő, bőrárU

Scholl P005_1

Converse, O'neill, Desigual P017A

MBT Pont P004_1

Vagabond R011

Bagus P010

Bagatt P018

szAbAdidő, 
sPorT

Games Shop P003B

eGészséG

Vivamed egészségtár P006B_1

széPséGáPolás

The Body Shop P002B_1

Yves Rocher R001

élelMiszer, 
delikáT

CIAO R000

szolGálTATás

Good change pénzváltó R022

Multi Flóra virágbolt P021

Budapest Bank R008

La Magra Tattoo R0F4

Nemzeti Dohánybolt R000_1

lAkáskUlTÚrA

Butlers R002

órA, ékszer, kieGészíTők

Apacs Ezüst ékszer P007_1

Bijou Brigitte R005

Kiwi Ékszer P007B_1

Schmuck ékszer R021

Swarovski R016

Claire's R013

Nizzy Bijou R009

O bag store R010

Óraguru R020

MűszAki cikk

SuperPhone Accessories R023

LUX GSM P017

Notebook.hu – Lenovo 
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PAPÍR-SZIGET P013
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Shop

K140
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DORKO K128

LuxusGardrob R124

White Collar Fashion R128

GYerMekviláG
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Blázek Bőrdíszmű R132
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Culinaria Italia SP103

Borárium R115
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Darlington tea K144
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Gusto Espresso R146_1
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RContact R130
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Royal Thai Massage R142
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porcelán
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órA, ékszer, kieGészíTők
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2. szint / 2nd floor

3. szint / 3rd floor

női divAT

Calzedonia K238B

Rinascimento K239

NOX Woman R208

H&M K237

Maxi Moda R213

férfi divAT

H&M K237

GYerMekviláG

Supykids R212

H&M K237

ciPő, bőrárU

Via Piella R207

CCC cipőüzlet
K224, 225, 
226

Branch Shoes R201G

Piella (GUESS) R205

Supykids R212

női divAT

Magistral K340M

Mamas & Papas K331A

Retro Jeans K331

Ulla Popken K344

Szőrme-Irha-Bőrszalon K336A

H&M K333

férfi divAT

Retro Jeans K331

Thomas Breitling K338

Szőrme-Irha-Bőrszalon K336A

H&M K333

GYerMekviláG

Benefit K323

Játéksziget K327

Játékvár Játékbolt K332

KÖLYÖKPARK K328

Neno Shoes K336B

Okaidi K324A_1

Mamas & Papas K331A

H&M K333

eGészséG

La Pergola K221B

széPséGáPolás

OPI Nail Box R220

élelMiszer, 
delikáT

Anthon Berg K222

éTTereM, kávézó

Burger King K228

Cortesi látványpékség K220

Café Frei R245A

Leroy Cafe K235

KFC K227

Guru K240A

Nordsee K240B

Starbucks K280

szolGálTATás

Exclusive Change K248A

Couture Express R2F4

Telekom üzlet 1. R201DE

Gravír Expressz R215

La Pergola K221B

Mammut Bowling Club K236

Neckermann K229_1

Telenor R203

UPC K225

Raiffeisen Bank R200_1

Unicredit Bank K233A

Vodafone R201BC

Új Színház K279A

K&H Bank
R210_

x2C_11

órA, ékszer, kieGészíTők

Aranygömb Ékszer R214

BL Óraszalon
R219
R216

Juta Óra-Ékszer K238A

My GEM Jewelery R218

Silver Islands K223A

MűszAki cikk

Extreme Digital - Samsung R202

Leila GSM R217

Superphone K222B

foTó, oPTikA

Vision Express K230

Sunglasses and more K219

könYv, írószer, AJándék

Alexandra Könyváruház R201

Libri könyvesbolt K245

széPséGáPolás

Madonna Szalon R320D

Nail Point K370

élelMiszer, 
delikáT

Édes Fini R347B

Jono Yogo R304

éTTereM, kávézó

Okay Italia R323

á Table! K371

Caffé Perté R304A

aSushiBár R320K

Jono Yogo R304

Jóasszony gyorsétterem R302

Il Treno R308

Pomme Pomme kézműves 
édesség

K334

Subway R303

Taverna Zorbas R324

Belfrit Belga étterem R306_1

Fu Lin Kínai étterem R309

Böhöm Burger R307

szolGálTATás

Citibank K343

Posta K342

Grafológus pult K372

Cinemas City Palace mozi P401

Cinemas City mozi K350

Hurrá Nyaralunk.hu  
utazási iroda

R320B

GreenDoctor
R310, 
R310A

RContact R312B

BRIC Group K351

Nail Point K370

Thomas Cook utazási iroda K340G_1

lAkáskUlTÚrA

Hobbyművész P424

Szőnyegguru K340F

MűszAki cikk

576 kbyte K329

könYv, írószer, AJándék

Hobbyművész P424

Pirex papír K322
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4. szint / 4th floor

5. szint / 5th floor

eGészséG, 
szolGálTATás

Centrum Lab K424L

Mammut Egészségközpont K423_1

Diagnoscan Magyarország 
Diagnosztikai Központ

K424D

Lite Wellness Club / 
Mammut

K422

eGészséG, 
szolGálTATás

Mammut Fogászat K527

Endokrinközpont
K524, L534, 536, 
538

A-Balance bőrgyógyászat K530

Trombózisközpont K529



Jótékonysági Gyereknapi Guinness-rekord-kísérlet
A legmagasabb fa építôjáték torony

16 000 fa építôelem felhasználásával, 12 óra alatt, 12 építômester segítségével 10 méter magas torony 

megépítésével a World Guinness Records által jegyzett  „LEGMAGASABB FA ÉPÍTÔJÁTÉK TORONY” cím 

elnyerésére készülünk. A rekordkísérlet során felhasznált, oktatási-fejlesztési segédeszközként alkalmazható 

KAPLA építôelemeket a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány 40 hátrányos helyzetû településen lévô, 

illetve sajátos nevelésû igényû (SNI) gyerekeket oktató iskola között osztja szét.

Az alapkôletételre május 23-án (hétfô), az óriási torony hitelesítésére és
látványos ledöntésére május 28-án (szombat) 17:00-kor kerül sor.

Mammut II. földszint (szökôkút)

Legyen részese Ön is a kezdeményezésnek!
Járuljon hozzá a rekordhoz és a jótékonysági akcióhoz egy-egy elem vagy akár egy egész KAPLA készlet megváltásával!

A program a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány tehetséggondozó programjának keretében valósul meg.

További információk: www.messzehangzo.hu

A VILÁG LEGKÉNYELMESEBB SZEMÜVEGE.

Mammut I. 1.emelet
Tel.: +36 1 345 8179     Mobil: +36 30 388 0365
Az akció részleteiről  érdeklődjön üzletünkben.

Most minden Silhouette szemü- 
vegkeret mellé a lencsék árának           

a 30%-át ajándékba 
adjuk! 
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