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– mint új társadalmi áramlat – lenyomatait éle-

tünk több területén is közvetlenül megtapasztal-

hatjuk. Legyen szó tendenciákról, formai megje-

lenésekről, életvitelről egyaránt, az új törekvés és 

irányzat követelményeivel napi szinten találkozha-

tunk. Előtérbe került a funkcionalitás, sőt talán so-

sem volt még ennyire jelentőségteljes szempont. 

A leegyszerűsített és minden manírtól mentes 

ötletek pozitív eredményeként köszönthetjük pél-

dául az „őszinte” marketingkoncepciókat, vagy a 

környezetvédelem valódi fontosságát. Az üzleti fe-

lelősségvállalások különböző fajtái mögött valós 

és mérhető eredmények sorakoznak ezúttal, a fo-

gyasztók számára a hitelesség vált a legfontosabb 

tényezővé. Számunkra szintén nagyon fontos, hogy 

ennek szellemében tudjunk hitelességet közvetíte-

ni és képviselni látogatóink felé. 

A Mammut I. és II. épületében folyamatos átalakítás 

folyik annak érdekében, hogy szolgáltatásainkat a 

jelen kor elvárásainak megfelelően tudjuk biztosíta-

ni. A korszerűsítés és átépítés bérlőink költözésé-

vel jár, igyekszünk folyamatos tájékoztatást nyújta-

ni arról, hogy mely üzlet honnan hová és pontosan 

mikor költözik át. A bevásárlóközpont a felújítás 

teljes ideje alatt zavartalanul üzemel. Az átépítéssel 

járó kellemetlenségek miatt kérjük bérlőink és láto-

gatóink szíves türelmét, megértését. 

Bővebb információt a honlapunkon és az épület-

ben kihelyezett molinókon találnak. 

mammut.hu

Szőke Tamás 

Marketingvezető
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TREND

A FAST FOOD kategóriájú éttermek esetében nehéz kiemelten magas minőségről 

beszélni. A PAD THAI nemzetközi fast casual étteremlánc erre rácáfolt. Büszkék, 

hogy alapanyagaik mindig frissek, és azáltal, hogy az egyes ételek egyénileg állítha-

tók össze, nem csak különleges, de funkcionális és takarékos koncepciót is jelent. 

A zöldségeket és gyümölcsöket helyi kistermelőktől, a különleges hozzávalókat 

pedig közvetlenül Ázsiából szerzik be, mindezt annak érdekében, hogy amit a wok-

ban összeráznak, az vitamindús és egészséges legyen. A kíméletes wok főzéstech-

nológiának köszönhetően minden fogás értékes tápanyagokban gazdag és szinte 

bármilyen diétába beilleszthető. Az ízek végtelen kombinációjának köszönhetően 

vegák, vegánok és húsimádók is változatos étrendet állíthatnak össze a kínálatból.

01
PAD THAI

A KEvESEBB MINDIG TöBB

MInIMaLIZMuS

A minimalizmus 2017 második felében meg-
határozó szellemi irányzat. Az eredetileg 
művészeti törekvés ma már társadalmi 
trenddé nőtte ki magát.
Egyre jellemzőbb a mennyiségi prioritá-
sokkal szemben a minőségi elsődlegesség, 
amely választásainkat meghatározva ma 
már nem csak formai kategória. A tudatos 
vásárlás és felhasználás fókuszába a környe-
zetbarát koncepciók kerültek, a felhalmozás 
helyett a praktikum lett mérvadó. 
A fogyasztási szokásainkat, életvitelünket is 
meghatározó jelenség mindenképpen pozi-
tív minőséget hoz hétköznapjainkba. Egész-
ségesebb és fenntarthatóbb értékteremtő 
környezetet jelent.

TREND
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02
YvES ROcHER

A kizárólag növényi alapanyagokra épülő francia kozmetikai 

márka missziója, hogy szépségipari termékeiket a legjobb 

növények felhasználásával készítsék, tiszteletben tartva, 

hogy az emberek és a természet kapcsolata ne sérüljön. 

Hogyan? Tudatosan figyelnek a természet egyoldalú kihasz-

nálásának elkerülésére, ezért igyekeznek minimálisra csök-

kenteni a rá gyakorolt hatásukat. Mindezek érdekében a cég 

fennállásának elmúlt 50 éve során valódi környezetbarát el-

járásokat dolgoztak ki. 

A felelős kereskedelem az Yves Rochernél valóság!

Akár gyártási alapanyag-beszerzésről, akár csomagolóanyag- 

vásárlásról vagy gyártáson kívüli beszerzésekről (pl. aján-

dékok) legyen is szó, az Yves Rocher minden beszállító-

jának nagyon magas követelményszintet kell teljesítenie, 

amelyben egyesül a minőség, a környezetvédelem és az 

emberek iránti tisztelet.

1994 óta minden szállítói keretszerződés kizárja az ún. al-

kudozások tárgyát. Kiköti az adott ország szociális jellegű 

előírásainak és a nemzetközi egyezményeknek a betartását. 

A beszállítóknak figyelniük kell a dolgozók munkaegészség-

ügyi és biztonsági előírásainak betartására, a diszkrimináció 

elkerülésére. Ugyanezeket a feltételeket kell betartatniuk a 

saját beszállítóikkal is. Az Yves Rocher fenntartja azt a jogát, 

hogy ellenőrzi a gyártási folyamatokat (2005 óta évente át-

lagban 40 ellenőrzést folytattak le). Eljárásaik átláthatóságá-

ért rendszeresen programokat dolgoznak ki. 

Jó a bőrömnek, 
jó a bolygómnak!

A környezetbarát társadalmi szemlélet felmérését éves szinten elvégzik, hogy rend-

szeresen beszámolót készíthessenek erről. A csomagolásokon közérthetően meg-

találhatóak:

• Az egyes formulákban található növényi eredetű összetevők.

•  Az állati eredetű összetevők tilalma (kivéve a mézet és a méhviaszt).

•  A „zöld érveket”, azaz a termékek teljes életciklusát felölelő környezetbarát tulaj-

donságokat, például biogazdálkodással előállított növény, saját eljárással készült 

kivonatok, telepített erdőkből származó csomagolópapír, újratölthető termékek. 
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FASHION

BAcK 
To SCHooL

Ezúttal az iskolakezdéshez 

gyűjtöttünk hasznos, illetve 

vidám kiegészítőket a 

legkisebbek számára! 

SZínEZD kI a 
8. oLDaLT ÉS TaLÁLD 
MEG a kuTYÁT!
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1.

5.

4.

2.

3.

6.

1. csíkos ing 
 okaIDI 6495 fT

2. Nyakkendő 
 okaIDI 2895 fT

3. velúr mokaszin 
 BRanCH kIDS 17 900 fT 

4. Persely 
 MaMaS & papaS 
 6990 fT

5. Neon ceruzakészlet 
 HoBBY MŰVÉSZ 
 1290 fT

6. Dekoratív 
 iskolafüzetek 
 pIREX 690 fT-TóL
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FASHION
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1. varázspóló – 
 (a flitterek ellenkező   
 irányba simíthatók, így a 
 pólón látható minta színe 

 változtatható) okaIDI 4395 fT

2. Jumper 
 okaIDI 8295 fT

3. Babzsák 
 JÁTÉkSZIGET 1199 fT 

4. unikornis 
 MaMaS & papaS 7990 fT

5. Tűzőkapocs szett 
 HoBBY MŰVÉSZ 
 1225 fT 

4.

3.

5.

1.

2.
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1.

3.

2.

4.

5.

FASHION 1. uzsonnásdoboz     
 JÁTÉkSZIGET 899 fT

2. Hajcsatok 
 okaIDI 1095 fT

3. Pamut póló 
 okaIDI 4395 fT 

4. Kantáros     
 farmernadrág 
 okaIDI 10 795 fT

5. Táska
 okaIDI 5395 fT
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1.
4.

5.

3.

2.

1. Pizsama 
 okaIDI 4695 fT

2. csörgős oroszlán 
 MaMaS & papaS 6590 fT

3. Busz 
 JÁTÉkVÁR 1599 fT 

4. cROcS gumicsizma 
 nEno SHoES 13 900 fT

5. Mintás füzetek 
 pIREX 1290 fT-TóL 
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4. Kantáros     
 farmernadrág 
 okaIDI 10 795 fT

5. Táska
 okaIDI 5395 fT



 FASHION

 SHoES
BaG
&
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3. 4.

5.

1.

2.

1. Nadrág 
 pRoMoD 
 8995 fT

2. GuSSAcI 
 bőr handbag 
 SaLaManDER 
 37 990 fT

3.  Alkalmi táska 
 pRoMoD 
 7995 fT

4.  cserélhető 
 vállpántos táska 
 HuManIC 
 11 990 fT

5.  LAZZARINI 
 velúr bőrtáska 
 HuManIC 
 11 990 fT



MAMMUT MAGAZIN    2017 ŐSZ14 

 FASHION

14 

1. Ruha 
 pRoMoD 
 12 995 fT

2. Alkalmi cipő 
 HuManIC 
 7990 fT

3. DONNA LAuRA 
 lakk táska 
 SaLaManDER 
 149 990 ft

4.  HISPANITAS 
 bőr válltáska 
 SaLaManDER 
 57 990 fT

5.  Sötét türkiz 
 minimal design 
 ECCo 
 64 990 fT

6.  Bojtos táska
 pRoMoD
 5995 fT

5.

4.

2.

3.

1.

6.
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1. Ruha 
 pRoMoD 
 12 995 fT

2. Alkalmi cipő 
 DEICHMann 
 6990 fT

3. Bojtos táska 
 pRoMoD 
 5995 fT

4.  PETER KAISER 
 bőr clutch-táska 
 SaLaManDER 
 59 990 fT

5.  Bőrtáska 
 ECCo 
 44 990 fT

2.

4.

5.

3.

1.
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FASHION

2017 ősz-tél fehérnemű-kollekciói 

nőies, elegáns darabokra épülnek. 

a csipke-szatén kombinációk, áttört, 

áttetsző betétek dinamikus, izgalmas 

felületeket hoznak létre. az egyes 

darabok szabadon variálhatók,  

a klasszikus összeállítások mellett 

megjelennek az eltérő szín- vagy 

anyagpárosítások is.
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unDER

FoTÓ Gálos viktor MoDELL Szikszai Enikő / Lite Wellness club 

STYLInG G. Évi aRT DIRECTIon Benedict & Helfer
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01 

Magic Boost 
velvet MWHP 

TRIuMpH
16 999 fT

Airy Sensation 
Highwaist Panty01

TRIuMpH
13 999 fT

Nyaklánc  
SWaRoVSkI

45 900 fT

Karkötő 
SWaRoVSkI

26 900 fT 

cipő 
pRoMoD 

12 995 fT
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02
chemises AW17 
NDW SHORT
TRIuMpH
11 999 fT 

Nyaklánc  
SWaRoVSkI
119 900 fT

Karkötő 
SWaRoVSkI
64 900 fT 
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03
Airy Sensation 

BSWP 01
TRIuMpH

24 999 fT

Nyaklánc
SWaRoVSkI

45 900 fT

Karkötő 
SWaRoVSkI

37 900 fT

cipő 
oFFICE SHoES 

8990 ft
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04
Magic Boost 
velvet MWHP 
TRIuMpH
16 999 fT 

velvet 
Spotlight BS
TRIuMpH
19 999 fT 

Nyaklánc 
SWaRoVSkI
79 900 fT 

Karkötő 
SWaRoVSkI
45 900 fT

cipő
oFFICE SHoES
8990 fT 
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05
velvet 

Spotlight WHP
TRIuMpH
13 999 fT

chemises AW17 
NDW MEDIuM

TRIuMpH
14 999 fT

Karkötő 
SWaRoVSkI

64 900 fT
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FASHION

TIE &
SHOES

1.

2.

3.

1. Eterna nyakkendő
 10 990 ft

2. Szatén nyakkendő  
 7990 fT

3. Nyakkendő szettben*  
 11 990 ft

 kRISTÓF SZaLon

MAMMUT MAGAZIN    2017 ŐSZ22 

* a szettek   
 tartalma:
 nyakkendő,   
 mandzsetta, 
 díszzsebkendő, 
 nyakkendőtű
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1. Bőrcipő 
 ECCo 
 34 990 ft

2. Bugatti félcipő 
 HuManIC 
 24 990 ft

3. Timberland
  átmeneti cipő 
 oFFICE SHoES 
 39 990 ft 

4.  Texier bőrtáska 
 SaMSonITE 
 73 100 ft

5.  Nyakkendő 
 kRISTÓF SZaLon 
 11 990 ft szettben*
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* a szettek   
 tartalma:
 nyakkendő,   
 mandzsetta, 
 díszzsebkendő, 
 nyakkendőtű

5.

3.

4.

1.

2.
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 FASHION

MAMMUT MAGAZIN    2017 ŐSZ24 

1. Tommy Hilfiger gumi 
 bokacsizma 
 oFFICE SHoES 
 29 990 ft

2. Nyakkendő 
 kRISTÓF SZaLon 
 11 990 ft – szettben* 

3. Nyakkendő 
 kRISTÓF SZaLon 
 11 990 ft – szettben* 

4.  Tommy Hilfiger táska 
 SaMSonITE 
 40 700 ft

1.

3.

2.

4.

* a szettek   
 tartalma:
 nyakkendő,   
 mandzsetta, 
 díszzsebkendő, 
 nyakkendőtű
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1. Bugatti félcipő 
 SCaRpa 
 28 990 ft 

2. Nyakkendő 
 kRISTÓF SZaLon 
 11 990 ft – szettben* 

3. Bőr félcipő 
 SaLaManDER 
 29 990 ft 

4.  Nyakkendő 
 kRISTÓF SZaLon 
 11 990 ft – szettben*

3.

4.

1.

2.

* a szettek   
 tartalma:
 nyakkendő,   
 mandzsetta, 
 díszzsebkendő, 
 nyakkendőtű
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LOREAL Miss Baby Roll 
mega volume króm színű 
szempillaspirál
XXXXXXXX 00000 ft

BEAUTY

ARTDEcO Blusher 
pirosító 
MaRIonnauD 
3490 fT

ARTDEcO All in One 
kék szempillaspirál 
DouGLaS 
5690 fT

BOTANIcAL Jumbo 
2 in 1 szemceruza és 
szemhéjpúder
YVES RoCHER 
2390 fT

Amazonian saviour 
multifunkciós hidratáló balzsam  

THE BoDY SHop 3690 fT

ARTDEcO High 
Performance 
Eyeshadow Stylo 
vízálló szemceruza  
MaRIonnauD 
4490 fT

1.  ARTDEcO High Performance 
 Lipstick ajakrúzs  
 MaRIonnauD 5290 fT

2.  MAYBELLINE BABY Lips color  
 Balm crayon ajakbalzsam   
 RoSSMann 1599 fT

3.  MAYBELLINE BABY Lips color  
 Balm crayon ajakbalzsam   
 RoSSMann 1599 fT

4.  ARTDEcO Hydra Lip Booster 
 szájfény  
 DouGLaS 3790 fT

5.  candy yum-yum matt rúzs  
 MaC 6100 fT

6.  TREND IT uP 
 matt ajakpúder  
 DRoGERIE MaRkT  
 1499 fT

2.

3.
4. 5.

6.

cOLOuR

pOp
BEAUTY
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MAx fAcTOR Elixir 
Honey Lacquer 
ajakfény 
RoSSMann 3599 ft

Body wash rózsa-
borsos tusfürdő 
MaRIonnauD 
1890 fT

fruity festival 
kézkrém
MaRIonnauD 
1390 fT

TREND IT uP No.1 körömlakk 
DRoGERIE MaRkT 499 fT

LIERAc LIfTISSIME 
feltöltő ajakbalzsam   
MaMMuT paTIka  
7599 fT

LIERAc MAGNIfIcENcE 
intenzív revitalizáló 
szérum 30 ML    
MaMMuT paTIka
13 999 fT

ARTDEcO 
Art couture Nail
körömlakk   
DouGLaS
2990 fT

couleur végétale 
körömlakk

YVES RoCHER  
1390 fT

L’ORÉAL 
vendome 

körömlakk   
RoSSMann  

1499 fT

pOp
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NuxE Huile Prodigieuse 
arany szárazolaj 
100 ML MaMMuT paTIka 
8899 fT

ARTDEcO 
Eyeshadow szemhéjpúderek
DouGLaS 1990 fT

BE ezüst duo 
szemhéjpúder 
MaRIonnauD 
3990 fT

ARTDEcO 
Art couture
Lipstick ajakrúzs
MaRIonnauD 
5690 fT

MAYBELLINE 
colorama 

The 24K Nudes 
körömlakk

RoSSMann 
799 fT 

MAx fAcTOR colour 
Elixir Honey Lacquer 
ajakfény RoSSMann 
3599 fT

BEAUTY
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a metálfényű, fémes csillogású  
dekorkozmetikumok az idei  

szezon nagy kedvencei. attraktív, 
feltűnő megjelenést kölcsönözve 

elsősorban parti és alkalmi  
viseletekhez javasoljuk! 

METaL
cHROME
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TREND IT uP 
metál bronzos 
körömlakk 
DRoGERIE MaRkT 
499 fT

TREND IT uP 
metalic szemhéjpúder 
DRoGERIE MaRkT 1399 fT

100% vEGÁN KíNAI 
ginzeng és rizs 
arctisztító por
THE BoDY SHop 
4590 fT

L’ORÉAL Mega volume 
Miss Baby Roll 
szempillaspirál
RoSSMann 2999 fT

ARTDEcO 
Soft Lip Liner

Waterproof
vízálló 

ajakkontúr
ceruza 

MaRIonnauD 
2690 fT

LASH HERO 
szintetikus 

rostokat tartalmazó, 
2 lépcsős, metál zöld 

szempillaspirál 
THE BoDY SHop 

4890 fT

MAx fAcTOR 
creme Bronzer bronzosító 
RoSSMann 3999 fT 

ARANY PIGMENT 
MaC 7400 fT
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ARTDEcO Soft Eye 
Liner Waterproof 

szemceruza
DouGLaS 

2690 fT

ARTDEcO 
vanilla chocholate
contouring 
Powder 
DouGLaS 
3390 fT

csillogó szemhéjpúder 
YVES RoCHER  
1490 fT

MAYBELLINE color 
Sensational ajakrúzs
– beige babe  
RoSSMann 2999 fT

MAYBELLINE color 
Sensational ajakrúzs
– peach burt   
RoSSMann 
2999 fT

Si, Si, Me! 
ajakrúzs   
MaC 6100 fT

MAx fAcTOR 
colour Elixir Honey 

lacquer szájfény   
RoSSMann 

3599 fT

NuxE créme Prodi-
gieuse DD krém átla-

gos árnyalattal 30 ML   
MaMMuT paTIka 

5699 fT

BE creative make up essential szemhéjpúder paletta
MaRIonnauD ÁR AZ ÜZLETBEN

ARTDEcO Perfect 
Teint concealer 
korrektor
DouGLaS
5290 fT

ARTDEcO High Performance Lipstick
ajakrúzs MaRIonnauD 
5290 fT

&BERRY
NuDE

az idei őszi paletta egyik kedvence nude alapokra 
épít, és ez egészül ki bogyósgyümölcs-árnyalatokkal.

BEAUTY
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British Rose 100% 
vegán petal soft 
gel tonik 
THE BoDY SHop  
4590 fT

Ápoló 
ajakbalzsam

YVES RoCHER 
690 fT

Matte clay skin clarifying 
foundation 055 árnyalat 

THE BoDY SHop 4290 fT

Studio fix fluid 
SPf 15 found 

de teint alapozó 
MaC  10 100  fT

ALvERDE 
Pure Beauty
BB krém 30 ML 
DRoGERIE MaRkT 
1199 fT

Matte clay skin 
clarifying foundati-
on 026 árnyalat 
THE BoDY SHop 
4290 fT

MAx fAcTOR 
Healthy Skin
Harmony 
Miracle alapozó 
SPf 20 
RoSSMann 
4599 fT

MAYBELLINE The 24K 
Nudes szemhéjpúder
paletta RoSSMann 
2990 fT

ALvERDE gyümölcsös ajakápoló 
DRoGERIE MaRkT 799 fT

Precious BB krém immortelle növénnyel 
uv-védelemmel L’oCCITanE 12 700 fT

BE creative make up essential szemhéjpúder paletta
MaRIonnauD ÁR AZ ÜZLETBEN

ARTDEcO Nude 
foundation 
DouGLaS
9390 fT
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BEAUTYBEAUTY

FaLL
fRAGRANcES
2017

1. vALENTINO Donna 
 Acqua EDP 50 ML  
 DouGLaS / 
 MaRIonnauD 

 26 000 fT

2. vALENTINO uomo 
 Acqua EDP 75 ML  
 DouGLaS / 
 MaRIonnauD 

 20 500 fT

1.
2.

3.
4.

5.

12.

13.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

3. PAcO RABANNE 
 Pure xS EDT  
 50 ML DouGLaS / 
 MaRIonnauD 

 19 400 fT

4.  ANTONIO BANDERAS  
 Golden Secret EDT 
 50 ML DouGLaS
 6990 fT

5.  GuccI Guilty   
 Pour Homme EDT 
 férfi 30 ML   
 DouGLaS
 16 900 fT

6. GuccI Bloom 
 EDP 50 ML
 DouGLaS / 
 MaRIonnauD  

 28 390 fT

7. BENETTON EDT  
 DouGLaS 
 ÁR AZ 

 ÜZLETBEN

8. POLIcE TO BE 
 Miss Beat EDP
 40 ML RoSSMann
 7490 fT

9.  cALvIN KLEIN 
 Obsessed for 
 Woman EDP 50 ML 
 DouGLaS / 
 MaRIonnauD
 22 390 fT

12. POLIcE TO BE 
 Mr Beat EDT
 40 ML RoSSMann
 7490 fT

13. cAROLINA HERRERA   
 212 vIP Black for Men   
 EDP 50 ML DouGLaS / 
 MaRIonnauD 

 20 500 ft

10. LAcOSTE 
 L’Homme EDT
 50 ML DouGLaS / 
 MaRIonnauD 

 22 390 fT

11.  cALvIN KLEIN 
 Obsessed for Man
 EDT 75 ML DouGLaS / 
 MaRIonnauD 
 18 990 fT
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HaTÉkonY
TERMÉSZETES!

•  egészséges életmódja mellett is 

 bőrérzékenységgel küzd

•  az arcbőre rosaceás tüneteket mutat

•  problémás, zsíros vagy száraz    

 szeborreás, akár aknés bőre van

•  eddig szintetikus anyagokat tartalmazó 

 kozmetikumokat használt

•  gyakran jelentkezik gyulladás a bőrén

•  célja arcbőrének kiegyensúlyozása és 

 teljes regenerálása

az egyedülálló drhaZi bőrmeg-
újítással látványos bőrregeneráció 
valósítható meg, elérhetővé válik az 
egészségesen sugárzó arcbőr. az in-
tenzív növényi kivonatok, a hightech 
nanopeptidek maximált dózisa és 
a bőrazonos összetétel gondoskodik 
a bőr természetes és hatékony 
normalizálásáról.

Skin renewal 
oilserum 
BŐRMEGÚJíTÓ 
oLaJSZÉRuM  
100 ML 
16 280 fT

Skin 
renewal 

regenerating 
toning

BŐRMEGÚJíTÓ 
TonIZÁLÓ

100 ML 
9800 fT

&

Skin 
renewal cleaner 
BŐRMEGÚJíTÓ 
TISZTíTÓ GÉL 
100 ML  9800 fT

Skin renewal 
clay creammask
BŐRMEGÚJíTÓ 
aGYaGMaSZk  
30 ML 4850 fT

Hair renewal 
shampoo 
FEJBŐR-

MEGÚJíTÓ 
SaMpon 

100 ML 
7640 fT

Skin renewal skinidentic 
regenerating serum  
BŐRMEGÚJíTÓ 
REGEnERÁLÓ SZÉRuM 
50 ML 16 820 fT

a TELJES 
BŐRMEGÚJíTÓ 

CSoMaG 
kEDVEZ-

MÉnYESEn 
35 900 fT

InGYEnES BŐRDIaGnÓZISon 
MEGISMERHETI aZ ÁLTaLunk 

aLkaLMaZoTT ÚJ 
BŐRMEGÚJíTÁS MÓDSZERÉT

IDŐPONTEGYEZTETÉS 

+36 30 871 4668 

MAMMuT I.  I. EM.



MAKEOVER

MAMMUT MAGAZIN    2017 NYÁR34 

HA SzERETNéD, 

TégED IS áTVARázSOlUNK! 

Jelentkezz egy darab fényképes,  

rövid, maximum 4 soros szöveges  

bemutatkozó levéllel.

A jelentkezéseket folyamatosan 

fogadjuk. következő sorsolás 

2017. DEcEMBER 31. 

a nyertest e-mailben értesítjük. 

A nyertes számára 

az átalakítás ingyenes.

my
Look
Book

JELEnTkEZZ TE IS!

m
ystyle.m

am
m

ut@
bnh.hu

MAKEOVER
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SMInk Nagy flóra  HaJ Zomborka Miska FoTÓ Gálos viktor STYLInG Benedict & Helfer
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Kihívásként tekintett 
a MAMMuT átváltoztatjuk 

stábjának felhívására 
BEa, a 32 éves 

Budapesten élő 
fiatal hölgy. 
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HaJ

A frissen vágott hajat besütöttük, hogy 
volument és tartást kölcsönözzünk a haj 
textúrájának. A hullámok nőies, szexis 
összhatást eredményeznek.

„Mindig is érdekelt, mi történik egy tetőtől talpig átalakításon. Nagyon foglal-
koztatott, hogy egy profi stáb mit tud kihozni belőlem. Általában túl sportos 
a megjelenésem, szeretnék nőiesebb külsőt. Nem utolsósorban a fotókkal 
férjemet szeretném meglepni házassági évfordulónkra.” 

Bea vékony, közepes magasságához 
elsősorban egyrészes ruhákat, illetve 
szoknyás megoldásokat kerestünk, 
olyan összeállításokat, amelyeket 
hétköznapokon is bátran viselhet, 
nem csak különleges 
alkalmakkor. 

 
SMInk 

A világos haj, szemöldök és bőr homogén 
összhatását izgalmasan kontrasztossá 
varázsoltuk. A szemöldököt megerősí-
tettük, sötétebb árnyalatot kapott, a kék 
szemet kiemelendő: barna színt. A szájra 
ugyancsak egy élénkebb, játékos málna-
színű árnyalatot használtunk. 

MAKEOVER
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nÉV BEA MoTIVÁCIÓ STíLuSvÁLTÁS 

STíLuSIRÁnY SPORTOSBóL NŐIESEBBET!
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01 

SARAH JESSIcA 
PARKER 

stílusában

Bőrszoknya
pRoMoD 
7995 fT

Bőrdzseki 
pRoMoD 
8995 fT

Blúz 
pRoMoD 
9995 fT

cipő 
DEICHMann 

8990 fT

Ékszerek 
panDoRa – őszi 

kollekció 2017 
ÁRAK AZ 

ÜZLETBEN
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02
PINK&RED

Táska 
HuManIC 
6990 fT

Lakkcipő 
HuManIC 
11 990 fT

Ruha 
pRoMoD 
8995 fT

Ékszerek 
panDoRa – 
őszi kollekció 
2017 
ÁRAK AZ 
ÜZLETBEN

MAKEOVER
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03
OvER ALL

farmer overál 
pRoMoD 

14 995 fT

cipő 
HuManIC 
14 990 fT

fülbevaló 
pRoMoD 
2495 fT

Karkötő 
pRoMoD 
3995 fT
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BEAUTY

Ingyenes haj- és fejbőrvizsgálati lehetőséget kínálunk kedves vásárlóinknak. Csütörtökönként, előre egyeztetett időpontban 

szakszemélyzetünk készséggel áll az ön rendelkezésére. A vizsgálat mikrokamerás dermovisior X2000 készülékkel történik, 

amely során az érdeklődők képet kaphatnak a hajhagymák, szőrtüszők, faggyúmirigyek állapotáról és a fejbőrön jelentkező 

rendellenességekről. A gyógyszertár munkatársa ez alapján javasolhatja a szükséges termékek használatát, amelyek a 

patikában megvásárolhatóak.

őszi
szépség-

egészség-és
tippek

MIÉRT 
kÜLÖnLEGES 
a DRHaZI?

A DRHAZI főként kutató-fejlesztő cég. A molekuláris biológia isme-

rete alapján állítanak össze bőrazonos struktúrájú készítményeket. 

Az egymásra épülő, az egymás hatásmechanizmusát erősítő ösz-

szetevőkkel kiváló pozitív hatásokat érnek el. Tapasztalataik azt 

bizonyítják, hogy 100%-ban tiszta és természetes, ugyanakkor ha-

tékony kozmetikumok létrehozása lehetséges. Folyamatos fejlesz-

téseikkel a jövő kozmetikumain dolgoznak.

Kozmetikai készítményeikben ötvözik az évezredes népi gyógyá-

szati tapasztalatokat a modern tudományos vívmányokkal. Integrál-

ják a hagyományos növényi anyagokat a legújabb biotechnológiai 

növényi hatóanyagokkal. Bőrtünetek megoldására fejlesztenek ha-

tóanyag-kozmetikumokat és speciális kezeléseket. 

MAMMuT I. 1. EMELET
+36 20 265 8880

MAMMuT II. -1. SZINT 

DRHaZI
SKIN RESEARcH 
LABORATORIES

MaMMuT 
paTIka

EXkLuZíV SZoLGÁLTaTÁS a MaMMuT paTIkÁBan!

TEL: +36 1 345 8540
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A Szolárium Stúdió új helyre költözött a  Mammut II. -ből. Nyáron elegendő D-vitaminnal tudtuk feltankolni szerve-

zetünket. Ahhoz, hogy ezt meg is tudjuk őrizni, fokozatosan szükségünk van pótlásra. A szolárium használata jó 

alternatíva az őszi és téli hónapokban is. A D-vitamin számos betegség megelőzésében jelentős szerepet játszik.  

A D-vitaminnak bizonyítottan pozitív hatása van a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében, az infark-

tusból való felépülésben, a vérnyomás szabályozásában, sőt, az elhízás megakadályozásában is. Kevéssé is-

mert tény, hogy a D-vitaminnak igen komoly szerepe van a rákos megbetegedések megelőzésében, hiszen 

hormonná átalakulva szabályozza a sejtek működését. Barnulási program összeállításában segítséget kaphat 

a stúdiónk munkatársaitól. Megégés nélkül barnulhat az EU-előírásoknak megfelelő csokicsöves Szolárium 

Stúdióban. A megújult Stúdióban tágas, kellemes körülmények között tudjuk fogadni Kedves Vendégeinket.

A Thai Harmónia Tradicionális Masszázsszalon a továbbiakban a Mammut II. 3. emele-

tén lesz megtalálható. Az új üzlet nagyobb és felújított területen, kibővített szolgáltatással 

várja majd vendégeit – például a thai pedikűr szolgáltatásaival. A thai harmónia az egyik 

legősibb, legnépszerűbb és leghatékonyabb keleti gyógymód, a thai masszázs segít-

ségével teremti meg a szervezet harmóniáját. Az élettani pontok ismeretén nyugvó ősi, 

távolkeleti masszázs alapvetően eltér az európai masszázstól. A thai masszázs az aku-

punktúrás pontokat masszírozva hozza egyensúlyba a test elemeit, a megrekedt ener-

giákat újra aktivizálva. Rendszeres alkalmazása jó közérzetet biztosít, emellett kiváló 

gyógyhatása van a szív- és érrendszeri, emésztőrendszeri és mozgásszervi megbetege-

dések megelőzésére és kezelésére. Masszőrnőink a bangkoki „wat-po” templom szer-

zetesrendjének iskolájában sajátították el a thai masszázs évszázados titkait és fogásait. 

Az egész testen alkalmazott eljárásnak sajátos koreográfiája van. A másfél-kétórás sze-

ánsz során a masszőr minden testrészt végigmasszíroz, a lábujjaktól a fejünk búbjáig.

ÚJ CíM: MAMMuT I. föLDSZINT

BEJELEnTkEZÉS, 
InFoRMÁCIÓ: 
+36 1 505 5868
+36 30 677 5856

ÚJ CíM:
MAMMuT II.
3. EMELET

SZoLÁRIuMMaL 
kÉSZÜLJÜnk a TÉLRE!

a THaI HaRMÓnIa TRaDICIonÁLIS MaSSZÁZSSZaLon 
SZEpTEMBERTŐL ÚJ HELYRE kÖLTÖZIk!

+36 20 476 4546

SZoLÁRIuM
STÚDIÓ

THaI 
HaRMÓnIa
MaSSZÁZS



HIgH-TEcH
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CoFFEE TIME
gASTRO
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kapszulák

szemes
kávék

A kávét már illata alapján 

felismerik a szakértők, 

kávékedvelők. első benyomás 

alapján beazonosítható a 

babfajta és a pörkölés típusa. 

a pörkölés során 800 aroma 

szabadul fel, miközben 

a kávészem térfogata 

50–100�-ot nő, a súlya 

csökken. a különféle pörkölési 

eljárások során meghatározó 

az időtartam és a pörkölési 

hőfok. 

ESZEnCIa 
A kávékapszulákban 
hermetikusan lezárt 
valódi pörkölt, őrölt 
kávé van, amely a fény, 
a levegő és a pára 
káros hatásaitól védve 
hosszú ideig megőrzi 
frissességét, megtartva 
így a kávé aromáját.

a HaGYoMÁnYoS
A kávét Kelet-Afrikában, Közép- és Dél-Amerikában, 

a Karib-szigeteken és Új-Guineában termelt cOffEA 
ARABIcA és a Nyugat-Afrikából vagy Indonéziából 

származó coffea robusta magjából nyerik.  
A cOffEA ARABIcA íze erősebb, de pörköléssel és 

keverékekkel különféle aroma készül. A coffea robusta 
jobban alkalmazkodik a meleg, nedves éghajlathoz, 

és kevésbé támadják meg a kártevők. 
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FELDoLGoZÁS
Tévhit, hogy az instant kávé mesterséges. 

Ellenben 100% valódi kávéból készül! Teljes 
mértékben valódi kávé, arabica és robusta 

fajták keveréke. A két fajta keverésének 
aránya adja meg a különböző instant 

kávékra jellemző ízt és aromát.                              

LELŐHELYTIppEk 
a MaMMuTBan

cafe frei
costa kávé

Tchibo
SPAR

Starbucks

őrölt
kávék

instant
kávék

kVaLITÁS A kávé minőségi besorolása a pörkölés 
után állapítható meg, aszerint, hogy a kávé milyen íz-, 
aroma- és illatanyagokkal rendelkezik. Mivel őrölés során a 
szemek veszítenek aromájukból, tanácsos beszerezni egy 
darálót, és mindig csak annyit ledarálni házilag, amennyire 
szükségünk van. 



gASzTRO

a paradicsom, ruccola, padlizsán minden évben a szezon nagy 

kedvencei. Markáns, jellegzetes ízükkel az európai gasztronómia 

gyakran használt hozzávalói.

ŐSZI 
fINOMSÁGOK

paradicsomos 
Bruschetta 
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noRDSEE 

IL TREno

HoZZÁVaLÓk
SZEZÁMMAGOS HAMBuRGER-
ZSEMLE, GARNÉLA HÚSPOGÁ-
cSA, cuRRY-MANGó SZóSZ, 
RuccOLA

1890 fT

ToVÁBBI HÁRoM íZBEn kapHaTÓ 
PADLIZSÁNKRÉMES, 

TOJÁSOS–TONHALKRÉMES ÉS 
TOJÁSOS–MAScARPONÉS

450 fT

MAMMuT II. 2. EM.
www.nordsee.com/hu

Garnéla Burger

paradicsomos 
Bruschetta 

MAMMuT I. 3. EM.
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EgéSzSég
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MERIDIan 
bio feketeribizli lekvár 
284 G 1390 fT
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aGRISICILIa 
bio fügelekvár 
360 G 1790 fT

lekvárok a legjavából
A nyár végi, ősz eleji időszak a szüretek és a 

befőzések időszaka is egyben. A legfinomabb, 

házi lekvárok minőségével vetekedő bio 

lekvárokat válogattuk össze ezúttal.

BEFŐZTÜk!
EgéSzSég
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CoCo naTuRa 
bio kókuszlekvár 
330 G 3590 fT

VITaFooD 
bio málnalekvár 
230 G 590 fT

BIo BERTa 
bio homoktövis lekvár 

190 G 890 fT
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EgéSzSég
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a megfelelő minőségű 

étrend-kiegészítők pozitívan 

befolyásolhatják testünk működését. 

az ásványianyag-háztartásunkra, 

immunrendszerünkre vagy 

akár testsúlyunkra gyakorolt 

hatásukat és hatékonyságukat 

leginkább az összetevők és 

ezek kvalitása határozza meg. 

az őszi kínálatunkban kizárólag 

a legkiválóbb újdonságokat 

válogattuk össze! 

BooST 
IT!
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EgéSzSég

1. 
Iso Whey Zero 
protein italpor 

citromos cheesecake 
ízben 500 G 

BIoTECH uSa 
4290 fT

3. 
BcAA gyorsan 

oldódó BcAA mátrix 
aminosavakat tartalmazó 
készítmény L-carnitinnel 

trópusi narancs 
ízesítéssel 300 G / 300 
ADAG TREC nuTRITIon 

5490 fT

2. 
Shake & Wait

 2 in 1 fogyókúrás
 shake&puding 

fehércsoki-kókusz ízben 
10x55 G 

SCITEC nuTRITIon 
3990 fT

4. 
c-vitamin 

500 MG kapszula 
csipkebogyóval 120 DB 

DR LEnkEI 2440 fT

5. 
Phytophanére 

haj- és körömerősítő 
lágykapszula 120 DB 

MaMMuT paTIka 
11 399 fT
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WEllNESS

ÚJRA 
ITT AZ ŐSZ!

Találd meg 
a tökéletes edzőtermet és 

sportolj a hűvösebb 
hónapokban is!

a hideg évszakok beköszöntével indul az edzőtermek 
szezonja.
ha szeretnél formába kerülni, szeretnéd megúszni a téli 
vírustámadásokat és a napsütéses órák számának  
csökkenése után is energikusnak akarod érezni magad,  
akkor a kulcs a testmozgás. az edzésed eredményessé-
ge nagyban függ a megfelelő fitneszterem és  
szakemberek kiválasztásán. hatékony csak úgy lehetsz, 
ha a rendszeres mozgás és a helyes táplálkozás élet-
formáddá válik, megtalálod a számodra ideális 
sporttevékenységet és klubot, ahol jól érzed magad.

A wellness részleg nem hiányozhat egy minőségi edzőterem szolgáltatásai közül. A mozgás vagy egy fárasztó 
munkanap után neked is jól fog esni a lazítás. Válassz olyan klubot, ahol egy helyen tudsz edzeni és pihenni is! 
A finn szauna nem csak immunrendszeredet erősíti és lelkedet melengeti a téli hónapokban, de segít a méregte-
lenítésben, puhává varázsolja bőrödet és megszabadít a stressztől.
A Lite Wellness Club szaunamestere varázslatos felöntésekkel teszi élménnyé és még hatékonyabbá a pihenést. 
Ha kevésbé megterhelő és a testsúlycsökkentést támogató programra vágysz, válaszd az infrakabinokat!

01 WELLNESS

aDJ ÉVEkET ÉS ÉLMÉnYT aZ ÉLETEDHEZ! VÁLaSZD a LITE WELLnESS CLuB SZoLGÁLTaTÁSaIT!
Ha még nem jártál nálunk, regisztrálj próbahétre honlapunkon és teszteld szolgáltatásainkat!

LITE WELLnESS CLuB  MAMMuT II. 4. EM.  litewellness.hu



Olyan termet válassz, ahol modern gépparkot találsz, és sérülésveszély 
nélkül dolgoztathatod meg a súlyzós gépekkel minden izomcsoportodat. 
Ha hosszabb kardió edzéseket tervezel, érdemes multimédiás futópa-
dokat keresned, hiszen zenét hallgatva vagy televíziót nézve gyorsabban 
repül majd az idő.
A megfelelő felszereltségen felül jól jöhet a szakmai segítség is.
A Lite Wellness Club teremedzői ingyenesen segítenek a prémium 
kategóriás Technogym gépek használatában, elvégzik számodra a 
testösszetétel-mérést, edzéstervet készítenek és akár pulzusmérő övet is 
biztosítanak, hogy a céljaidnak megfelelő intenzitáson sportolj.

fITNESS02
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Keress magadnak egy profi személyi edzőt és a siker garantált!
Ha személyre szabott edzésre van szükséged, olyan klub mellett dönts, 
ahol magasan képzett edzőket alkalmaznak.
A Lite Wellness Club csapatában kizárólag szakirányú diplomával és nemzetközi-
leg is elismert végzettséggel rendelkező, tapasztalt személyi edzők dolgoznak.
Az alapos állapotfelmérés után a 30 és 60 perces, valamint a páros edzések során 
is maximális figyelmet fordítanak vendégeikre, hogy a fejlődés a lehető leggyor-
sabb legyen.

03 SZEMÉLYI EDZÉS
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Minél több fajta csoportos órát találsz egy klub órarendjében, annál jobb. 
Ha változatos edzéseket végzel, biztosan nem unod meg a sportolást és az 
eredmény is hamarabb lesz látható és érezhető. A siker titka, hogy élvezd a 
mozgást! Próbálj ki minél több óratípust és találd meg a kedvenceidet!
A Lite Wellness Club szakképzett, profi oktatói több mint 20-féle csoportos 
órával és heti 120 edzésidőponttal várnak! Dolgoztasd meg törzsizmaidat 
Pilates edzésen, mozgasd át magad stretching órán, szüntesd meg a hátfájást a 
gerinctorna segítségével, jógázz, tekerj Spinning kerékpárjainkon, erősíts kondi 
órán vagy kapcsolj ki aerobikozás közben. 

04 cSOPORTOS óRÁK



AJáNlÓ

„A barbecue többé már itthon sem egy füstaromával ízesített szósz képét 

idézi elénk. A barbecue egy speciális sütési eljárás, amely utánozhatatlan, 

valódi füstös ízt ad az így készült húsoknak és köreteknek. Grill, burger, 

barbecue című könyvében Jord Althuizen BBQ-világbajnok beavat az 

amerikai stílusú barbecue-zás minden titkába. Rengeteg hasznos tipp tűz-

ről, hőmérsékletről, sütési módokról és minden fortélyról, ami csak a lassú 

tűz mesterét teszi. Burgerek, szárnyak, grillezett côte de boeuf, pulled pork 

szendvics, a versenysláger brisket, nyárson sült malac és az autentikus, 

hihetetlen összetevőkből álló szószok és kísérő saláták receptjei – függők 

lettünk, még, még, még!

A könyvben Gianni mesél egy kicsit a családjáról, a gasztronómiai indíttatásáról, arról, mi minden kell 

ahhoz, hogy sikeressé váljon egy étterem. Beavatja az olvasót a vendéglátósok életét folyamatosan 

megnehezítő próbatételekbe is, mint amilyen például egy csapat összekovácsolása és egyben tartása 

vagy éppen a kábítószer- és alkoholfüggőség…

GIANNI ANNONI – 
NIMILA ÁGI
oLaSZuL L’EnnI JÓ - 
SZAKÁcSKöNYv.  
vALLOMÁS. EGY SIKER-
TöRTÉNET KuLISSZA-
TITKAI.

JORD ALTHuIZEN
GRILL, BuRGER, BaRBECuE  
A BBQ-vILÁGBAJNOK REcEPTJEI
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kÖnYV

SCoLaR kFT.
8695 fT

koSSuTH 
kIaDÓ ZRT.
6990 fT



Gyújtsuk be a grillsütőt, és máris indulhat a kerti parti! Rich Harris neves ételstylist 

receptjei segítségével ízletes füstölt csirkeszárnyakat, csilis hot dogot vagy bárány-

saslikot készíthetünk. A különlegességek kedvelőinek olyan pompás hal- és tengeri 

herkentyűs ételeket is süthetünk faszénen, mint a gall polip vagy a tengeri sügér.

Minden olyan alapanyagot szuperélelmiszernek nevezünk, amely a leg- 

nagyobb mennyiségben tartalmazza az ember számára szükségestáp-

anyagokat és vitaminokat. Amikor először megjelent ez a fogalom a külön-

féle szakácskönyvekben, mindenki elérhetetlen, méregdrága bio élelmisze-

reknek gondolta őket, pedig ez egyáltalán nem igaz. 

RIcH HARRIS
GRILL & TŰZ  
120 KÜLöNLEGES REcEPT KERTI 
GRILLPARTIKHOZ

vEREB „ROcKY” ADRIENN
SZupERÉLELMISZEREk 
konYHakÖZELBEn

PÁLINKÁS NORBERT
100% DISZnÓ

A sertés az amatőr és profi szakácsok számára egyaránt csodálatos 

állat: minden felhasználható belőle, ami a bőrén belül és a belén 

kívül van. A Kárpát-medencében máig divatos, sőt újra egyre divato-

sabb házi disznóvágásokon a tökéletességig fejlesztették ennek kü-

lönböző módozatait. Hiszen nem mindegy, melyik alkatrészét mire, 

illetve mibe szánjuk...

koSSuTH kIaDÓ ZRT.
5990 fT

koSSuTH kIaDÓ ZRT.
3800 fT

GEopEn kÖnYVkIaDÓ kFT.
6990 fT
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Fedezze fel Délkelet-Ázsiát egy varázslatos hajóúton! Járja be az elképesztő sebességgel fejlődő Kuala 

Lumpur legfontosabb látnivalóit, ismerkedjen meg a 700 éves Melakával, majd szálljon fel az „úszó 

szállodára” Szingapúrban! A luxushajón élvezze a szórakozási és kikapcsolódási lehetőségeket, míg a 

hajó a következő városba viszi: Bangkokba, ahol minden utca új meglepetéseket tartogat, és Saigonba, 

a mindig nyüzsgő városba! 

DÉLkELET-ÁZSIa TEnGEREIn
cSOPORTOS HAJóÚT MAGYAR 

IDEGENvEZETÉSSEL   
MARINER Of THE SEAS – ROYAL 

cARIBBEAN cRuISE LINES
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uTaZÁS

BuDAPEST–KuALA LuMPuR (2 NAP) | MELAKA | SZINGAPÚR | TENGEREN | HO cHI MINH, vIET-

NAM | TENGEREN | BANGKOK (2 NAP) | TENGEREN | SZINGAPÚR–BuDAPEST

VISTa uTaZÁSI IRoDa 
MAMMuT I. 1. EM. 

+36 1 315 11 05 
mammut@vista.hu  vista.hu

479 900 fT / fŐTŐL / 10 ÉJ 
InDuLÁS: 2018. FEBRuÁR 4.
REPÜLŐvEL, MAGYAR 
IDEGENvEZETŐvEL
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CSoDÁk nYoMÁBan 
ŐSSZEL ÉS TÉLEn IS
fEDEZZE fEL A vILÁG cSODÁIT 

MSc HAJóvAL ÉS ÉBREDJEN 

MINDEN REGGEL MÁS GYöNYö-

Rű HELYEN.

EGYIpToM, aHoL ŐSSZEL IS TaRT a nYÁR

1a TRaVEL kFT. 
MAMMuT I. 1. EM. 
+36 1 354 8232  info@1atravel.hu  
1atravel.hu

Gibraltáron keresztül az Atlanti-partra az őszi szünetben (2017. 10. 24.–11. 02.): Barcelona, Marseille, 

Genova, Malaga, Casablanca, Lisszabon és Barcelona érintésével. 

Perzsa-öböl gyöngyszemei luxushajóval Dubaiból (2018. 01. 19.–27.): Dubai, Abu Dhabi, Sir Bani 

Yas Is, Bahrain, Doha, Dubai érintésével.

Fedezze fel az arab kincseket luxushajóval Dubaiból (2018. 02. 16.–24.): Abu Dhabi, Sir Bani Yas Is, 

Muscat, Khor al Fakkan és Dubai megállókkal. 

MaMMuT 
nECkERMann 

paRTnER 

MAMMuT II. 2. EM.

Tel.: +36 70 312 4278 

+36 70 364 5567

info@mammutneckermann.hu

Mammut Neckermann Part-

ner eng. sz.: u-000142/2001.

Az ősz az egyik legkellemesebb időszak, ha egyiptomi nya-

ralást tervez. Ekkor a levegő hőmérsélete még 28–35 fok kö rüli 

és a Vörös-tenger is kiváló fürdőzésre, sznorkelezésre, búvárko-

dásra. Utazhatnak üvegfenekű hajóval, részt vehetnek sivatagi 

jeep szafarin, a történelmi látnivalók kedvelőinek le hetősége 

nyílik megtekinteni Luxor és Kairó nevezetességeit. Akik még 

ennél is több látnivalóra vágynak, azoknak ajánljuk nílusi ha-

jóutunkat, amely során utasainknak valódi időuta zásban lehet 

részük a fáraók birodalmába. További ajánlataink: Török  

Riviéra, Ciprus, Kanári-szigetek, Málta és még sok más.



HOBBY

az idei év nagy slágere a kaktuszminta. 
A lakásdekorációs trendek legkedveltebb 
motívumának organikus, ugyanakkor 
játékos jellege alkalmassá teszi szinte 
bármely típusú felületre, megjelenésre.
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CaCTuS

HOBBY



01

02

SWEET DREaMS
A kaktusz formájú díszpárnához 

mintás textileket használtunk 

(50x60 cm 1088 Ft), fehér pamut-

kötelet, ebből készültek a kaktusz 

tüskéi (1200 Ft/tekercs), illetve 

töltőanyag (280 Ft/csomag). 

SZILuETT
Drótos zseníliaszálból 

(460 Ft/csomag) kaktusz 

formákat készítettünk, és 

ezeket ültettük apró szem-

csés homokkal teli cink 

kisvödrökbe (225 Ft). 



HOBBY
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03

04

RÁMa
Hímzőrámából ugyancsak készíthetünk 

lakásdekorációt. A ráma közé szokásos 

módon textilt helyeztünk, de erre nem 

hímeztünk, hanem formára vágott kaktusz 

figurákat szegtünk. A rámák ezt követően 

közvetlenül falra akaszthatók. 

(Hímzőrámák mérettől függően 1490 Ft-tól.)

STonES
Nagyobb méretű díszkavicsokból 

könnyen készíthetünk látványos lakás-

dekorációt. A kavicsokat akril festék-

kel festettük be, majd fehér lakkfilccel 

rajzoltunk rá tüskéket, motívumokat. 

A megszáradt kavicsokat nagy 

porcelántálba (656 Ft) helyeztük, apró 

szemcsés homokba. 



MAMMUT MAGAZIN    2017 ŐSZ 61 

MINDEN kiegészítő és felhasznált 
anyag HoBBYMŰVÉSZ DEkoRBoLT 
MAMMuT I. 3. EM. MOZI MöGöTT

Az üzlet a mozi felújítása alatt is folyamatosan üzemel! 
A magazinban található minden tárgyfotózáshoz szük-
séges kellék biztosításáért köszönet a HoBBYMŰVÉSZ 
DEkoRBoLTnak!

06

05

ToTE BaG
A vászon alaptáskára kaktusz motívumokat rajzoltunk, 

majd ezeket színeztük textilfilccel (textilfilcek 890 Ft-tól).

GIRLanD
Partyk, zsúrok mindig kreatív dekorációja a papírgir-

land. Gyors, könnyű, gazdaságos, ugyanakkor nagyon 

látványos. Színes kartonokból cikcakkollóval (cserél-

hető ollókészlet 6 darabos 4990 Ft)  kaktusz formákat 

vágtunk, ezeket színes ringlivel (780 Ft/csomag) 

lyukasztottuk, majd kenderzsinegre fűztük. 

®



HIgH-TEcH
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Sennheiser HD 599 fejhallgató: félig nyitott, a könnyed 
zeneélményért. Maximális kényelem, Hi-fi stílusban!
EXTREME DIGITaL
ÁR AZ ÜZLETBEN   

PIONEER vSx-531 B 5.1 csatornás erősítő: 
Hi-Res audiótámogatás, 5x130 Watt, 

Bluetooth támogatás
EXTREME DIGITaL ÁR AZ ÜZLETBEN   

Ősszel a legszívesebben 

sokszor ki sem 

mozdulunk otthonról. 

kényelmesebb, 

meghittebb egy 

olvasással vagy 

zenehallgatással 

töltött délután vagy 

hétvége. ezúttal a 

legújabb hangtechnikai 

eszközökből válogattuk 

aktuális ajánlónkat!

MuSIC GaDGET
HIgH-TEcH
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SONOS PLAY:5 GEN2 ZóNA 
lejátszó beépített erősítővel 

és hat egyedi tervezésű 
hangszóróval

EXTREME DIGITaL
ÁR AZ ÜZLETBEN          

SAMSuNG LEvEL u 
vezeték nélküli 
Bluetooth headset            
SaMSunG EXpERIEnCE 
SToRE
ÁR AZ ÜZLETBEN  



SPORT
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BÁTORSÁG, 
ÖnBIZaLoM

a pálya-
bejárások és a 
versenyek is jó 

hangulatban 
telnek.

SPORT

MAMMUT MAGAZIN    2017 ŐSZ64 

Öt bajnoki futamon vannak túl a navigátorával – mi a konk-
lúzió? 
Jó esetben mostanra már hat versenyen kellene túl lennünk, ám 
a Budapest-rali sajnos elmaradt – mondta Ranga Péter. – Ettől 
függetlenül azért a megtartott öt verseny is hozott tanulságokat. 
Például? 
Azt már az év elején tudtuk, hogy két ok miatt sem lesz könnyű 
a bajnokság, egyrészt mert a helyismeret hiánya miatt nagy 
hátrányban vagyunk a riválisokkal szemben, másrészt mert ret-
tenetesen megerősödött a mezőny – azért húsz darab R5-ös 
autó nem túl gyakori a nemzeti bajnokságokban... Ennek elle-

INTERJÚ 
RanGa 
pÉTERREL

Egyetlen pillanatra sem bánta 
meg, hogy pályafutása során 
először a magyar ba jnokságban 
indul. ranga Péter – és navigá-
tora jobb oldali versenyzőülés-
ben – rálépett egy útra, amely 
még nagyon hosszú, de az már 
most látszik, hogy felfelé vezet. 
a tanulóévben megvan az első 
futamgyőzelem – és hol van 
még a szezon vége?
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nére voltak jó részeredményeink, itt a szakaszgyőzelmekre és 
a veszprémi abszolút győzelemre gondolok, és persze akadtak 
olyan eredmények is, amelyekre nem vagyok annyira büszke. 
Utóbbinak tudja már az okait? 
Persze! Fehérváron például elég nehéz pályákon autóztunk, s ne-
kem valahogy nem sikerült úgy feldolgozni azokat, ahogy kellett 
volna, emiatt nem voltam olyan bátor rajtuk, mint ahogy terveztem. 
Mit jelent ez a gyakorlatban? 
Azt, hogy időt veszítettünk a féktávokon és a kanyarsebessé-
günk sem volt megfelelő. Itt persze nem arra kell gondolni, hogy 
ahol más száznyolcvan kilométer per órás sebességgel ment, 
ott mi csak százzal, hanem arra, hogy egyes pályaszakaszo-
kon a riválisok minimális különbséggel gyorsabbak voltak, és a 
hosszú szakaszokon ez azért össze tud adódni. 
A veszprémi viadal azonban gyógyír lehetett a sebekre: 
megszerezte az első abszolút futamgyőzelmét. Minden 
klappolt azon a hétvégén? 
Minden. Már attól helyrebillent az önbizalmam, hogy tavaly 
már mentem a Škodával versenytempóban ezeken a pályá-
kon, és hogy a mi győzelmünkkel véget érő Mikulás-ralit is 
ezen a környéken rendezték. Ezek után a versenykiírás kicsit 
csalódásként ért, mert a tavalyi pályák közül csak egy szere-
pelt a programban. Ennek ellenére valahogy jó hangulatban 
vártam a versenyt. 
Mennyit számít az önbizalom, a jó hangulat? 
Egy kicsit számít. Minden versenyre becsülettel felkészülünk, 
de a helyismeret és az önbizalom rátesz egy lapáttal. Ezért 
várom nagyon a Mecsek-ralit is, mert itt nőttem fel, ismerem a 
környéket, az itteni pályákat. 
Térjünk vissza a veszprémi viadalhoz. Minek köszönhették 
első győzelmüket navigátorával? 
Az első napon a klasszikus lőtéri szakaszokon autóztunk, arra 
hegyeztem magamat, hogy azokon legyünk gyorsak, mert talán 
összegyűjthetünk annyi előnyt, hogy elég legyen vasárnapra. 
Az élmezőnyből egy-két ellenfelünknek defektje volt, nekünk is, 
de mi nem veszítettünk miatta túl sok időt. Így azután viszonylag 
nagy előnyt kovácsoltunk a mezőny nagy részével szemben, ki-
véve Benik Balázst, aki nemes ellenfélnek bizonyult. 

A háromszoros abszolút bajnok csak erre az egy futam-
ra tért vissza, nem versenyez a bajnokságban. Milyen volt 
vele harcolni? 
Megtisztelő. Az az igazság, hogy én korábban nagy szurkolója 
voltam, mert egyrészt szimpatikus is volt, másrészt jó kapcso-
latban is voltunk, meg aztán mégiscsak háromszoros bajnok, 
spannolt, hogy vele harcolhatok, arra pedig nagyon büszke va-
gyok, hogy le tudtuk győzni. 
A szakaszok között ment a bandázás? 
Persze! A pályákon tizedmásodpercekre menő csata zajlott 
közöttünk, és ahogy elrajtoltunk, már mindketten a saját dol-
gunkra koncentráltunk, de jó érzés volt, hogy az etapokon jókat 
beszélgettünk. Persze azért tanácsokat nem adott, igaz, én se 
vele beszéltem meg a taktikát...
Milyen a hangulat a bajnoki futamokon, így, hogy ilyen sok 
győzelemre esélyes pilóta van a mezőnyben? 
Sokan azt hiszik, hogy talán ellenségeskedés folyik a mezőny-
ben, hogy a versenyzők keresztbe tesznek egymásnak, de én 
ezt cáfolom. A pályabejárások és a versenyek is jó hangulatban 
telnek – nyilván van, akikkel jóban vagyunk, másokkal nem any-
nyira, de ez így normális. 
Akkor nem bánta meg, hogy pályafutása során először a 
magyar bajnoki szereplés mellett döntött? 
Abszolút nem. Navigátorommal két-három éves projektben 
gondolkodunk, ez az első, úgymond tanulóévünk, de azért 
bevallom, arra számítottam, hogy... Nem is tudom. Arra nem, 
hogy könnyebb lesz, de arra igen, hogy könnyebben felvesz-
szük a ritmust. De itt tényleg mindent bele kell adni, ha dobogó-
ra akar állni az ember, és még akkor is kell egy pici szerencse. 
Hogy érzi, hány százalékot hozott ki eddig magából? 
Nehéz kérdés, mert a pályaismeret hiánya miatt nagy hátrány-
ban voltunk. De ha ezt nem számítjuk, akkor azt mondom, úgy 
nyolcvan százalék körül teljesítettünk eddig. Jövőre biztosan 
tudunk még gyorsulni. 
Milyen a Škoda? Megszerette? 
Nagyon! És nagyjából már meg is tanultam használni. Ózdon 
ugyan volt egy műszaki hibánk – a turbó tönkrement –, és azok 
a pontok nagyon hiányoznak, de ezt leszámítva nincs okom a 
panaszra az autóval kapcsolatban. Az egy dolog, hogy már kül-
sőre is nagyon tetszik, az meg egy másik, hogy egy ilyen R5-ös 
versenyautót – márkától függetlenül – a féktávja és a kanyarse-
bessége miatt hatalmas élmény vezetni... 

MAMMUT MAGAZIN    2017 ŐSZ 65 



TéRKéP

MAMMUT MAGAZIN    2017 ŐSZ66 

WC



MAMMUT MAGAZIN    2017 ŐSZ 67 



TéRKéP

MAMMUT MAGAZIN    2017 ŐSZ68 

földszint / ground floor

WC



MAMMUT MAGAZIN    2017 ŐSZ 69 

CIPŐ, BŐRÁRU / 
ShoeS and leatheR goodS
l	Blázek	 R132
l	Borgo		 R134
l	Branch	Kids	 R107
l	Deichmann	Cipő	 K139
l	Dr.	Shoes	 R102A
l	Galibelle	 R128
l	Humanic	 K121
l	 Joker	Leather	 R110
l	Reálszisztéma	Menedzser	
		 Shop	/	Swarovski	 K140
l	Salamander	 K141

dIVat / FaShIon
l	Bershka	 K122
l	 Emporium	 R109
l	Braga	 R103B
l	Gaudí	 R147
l	Heavy	Tools	 K129A
l	 Lorin	Női	Exclusive	Divatáru	 R139
l	Kristóf	Szalon	 K127
l	Madame	Elegant	 R106
l	Martha	May	 R116, 117
l	New	Age	 R118
l	Rajnai	Férfidivat	 R112
l	Secret	fehérnemű	 R134B
l		Tezenis	 K126
l	Valentyina	 R119

egÉSZSÉg / health
l	Drhazi	 R125

ÉlelMISZeR, delIKÁt / 
Food, delI
l	Biokertész	 SP106
l	Bio	Sétány	 SP101
l	Borárium	 R115
l	Chocoland	 R120
l	Culinaria	Italia	 SP103
l	Darlington	Tea	 K144
l	Szamos	Marcipán	 K131

ÉtteReM, KÁVÉZÓ / 
ReStaURant, CaFe
l	Costa	Coffee	 K143, 144, 145
l	 Tchibo	 K138
l	Nespresso	 K147

FotÓ, oPtIKa / 
Photo, oPtICS
l	Olivér	Express	Optika	 K142
l	Optiris	 R111

gYeRMeKVIlÁg / 
ChIldRen’S woRld
l	Branch	Kids	 R107
l	 Játékvár	Játékbolt	 R135
l	 Players	Room	Kids	 K128

laKÁSKUltÚRa / 
InteRIoR deSIgn
l	Art	Szalon	Herend	Porcelán	 R136
l	Berghoff		 R137, 138
l	Darvas	Képkeret	 R141
l	Decorator	Home	 R126
l	 Extrametál	 K142AB 
l	 Levendarium	 SP104
l	Represent	—	Home	
		 and	Garden	 R104

MŰSZaKI CIKK / 
teCh aRtICle
l	 iDea	 R102
l	 iSTYLE	 K129B
l	 Patronsarok	 R105
l	 Planet	GSM	 K131A

ÓRa, ÉKSZeR, KIegÉSZÍtŐK / 
watCh, jewelRY, 
aCCeSSoRIeS
l	Gárdos	Prémium	Ajándék	 R133
l	Schmuck	Ékszer	 K125
l	Silver	Islands	 K124
l	ZAZ	Divatékszer	 R113

SZaBadIdŐ, SPoRt / 
leISURe, SPoRt
l	Arena	 R108
l	Hervis	Sport	 K135
l	 Playersroom	 K136

SZÉPSÉgÁPolÁS / BeaUtY
l	Douglas	Parfüméria	 K137
l	Drogerie	Markt	(DM)	 K123
l	Royal	Thai	Massage		 R140
l	Seacret	Holt-tengeri	
					Kozmetikumok	 K130

SZolgÁltatÁS / SeRVICeS
l	1A	Travel	 R142
l	Grafológus	Pult	 R121
l	MKB	 R101, 131
l	Mogul	Ingatlan	Iroda	 R114
l	RContact	 R130
l	Vista	Utazási	Iroda	 R103A

CIPŐ, BŐRÁRU / 
ShoeS and leatheR goodS
l	Bagatt		 P018
l	Bagus		 P010
l	Blue	Shoes		 P004
l	Delirium	Bag	and	Shoes	 P017A
l	Scholl		 P005
l	Vagabond		 R011

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

l	Rouge		 P008
l	UCON	Acrobatics	 P019
l	Süel		 P020
l	 Triumph		 P001B

egÉSZSÉg / health
l	Vivamed	Egészségtár		 P006B

ÉlelMISZeR, delIKÁt / 
Food, delI
l	CIAO		 P000

FotÓ, oPtIKa / 
Photo, oPtICS
l	Ofotért	Optika		 R017

KÖnYV, ÍRÓSZeR, ajÁndÉK / 
BooKS, StatIoneRY, gIFt
l	 Papírsziget		 P013

laKÁSKUltÚRa / 
InteRIoR deSIgn
l	Butlers		 R002
l	Kubinyi	Galéria		 P014

MŰSZaKI CIKK / 
teCh aRtICle
l	Konzolvilág		 P003B
l	Notebook.hu	/
	 Lenovo	Márkabolt		 P009
l	 Planet	GSM		 P017
l	SuperPhone	Accessories		 R023

ÓRa, ÉKSZeR, KIegÉSZÍtŐK / 
watCh, jewelRY, 
aCCeSSoRIeS
l	Apacs	Ezüst	Ékszer	 P007
l	Bijou	Brigitte		 R005
l	Claire’s		 R013
l	Nizzy	Bijou		 R009
l	Óraguru		 R020
l	Schmuck	Ékszer		 R021

SZÉPSÉgÁPolÁS / BeaUtY
l	 The	Body	Shop		 P002B
l	Yves	Rocher		 R001

SZolgÁltatÁS/ SeRVICeS
l	Budapest	Bank		 R008
l	Good	Change	Pénzváltó		 R022
l	 La	Magra	Tattoo		 R0F4
l	Multi	Flóra	Virágbolt		 P021
l	Nemzeti	Dohánybolt		 R000
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ŐSZ I 
KuponnApoK

A MAMMuTBAn



Az új, matt hatású Heaven rúzs igazi áldás 
az ajkaknak. Az egyedülállóan párnázott appliká -

tornak köszönhetően tökéletes kontúrt 
varázsolhatsz, és magával ragadó, egyedi színhatá-

sokat kölcsönözhetsz ajkaidnak – és mindezt 
játszi könnyedséggel. Szépség, ahogy Te szereted.

MATT CSODÁK!

DOUGLAS
ÚJDONSÁG

Me� yei ajkak,

DOUGLASSHOP.HU
ÜZLETBEN · ONLINE · MOBILON




