
Text Timea Keresztényiová

NAJVYCHYTENEJŠIE, NAJLUXUSNEJŠIE 
A OVERENÉ BONBÓNIKY Z OBLASTI 
MÓDY A KOZMETIKY.

trendy

Ó, áNO!
Presnejšie, Oui je 
vznešené posolstvo 
týchto prstienkov od 
Diora. A teda my si 
skromne myslíme, že 
áno nemusíme hovoriť 
len ponuke na sobáš. 
áno môžeme povedať 
aj nemravným návrhom. 
Šťastiu, láske, sebe... 
Vy už niečo vymyslíte. 
Stoja zľahka pod 
tisícku – v ružovom, 
žltom aj bielom zlate 
s diamantíkom.

HOT 15Máj
Magda Sosňaková vy-
študovala francúzštinu 
a literatúru, no osud ju 
zavial do Kyjeva. Šikov-
ná a pracovitá Sloven-
ka nezaváhala a  dala 
sa tam na štúdium 
módneho dizajnu – šitia 
a konštrukcie odevov. 
Pred tromi rokmi ušila 
prvú sukňu a dnes roz-
bieha svoju značku, po-
zrite www.alamagdale-
na.sk. Všetko si navrhuje 
aj šije sama, každú látku 
chytí do ruky, preferuje 
prírodné materiály a zo 
všetkého tvorí len pár 
kusov. A robí to srdcom 
– to vidíme aj cítime. 

À LA MAGDALENA

SLNKO
Horúca vôňa vyhriata slnečnými lúčmi 

od Dolce & Gabbana je letnou limitkou 
ikony Light Blue. Len si tak idete v ľahkých 

šatách mestom, parfum je vaša druhá koža, 
vonia jablkom, bielymi ružami, kokosovou 
vodou... máte dovolenkovú náladu. Light 

Blue Sun pre ňu aj pre neho čaká v každej 
dobrej parfumérii. Na internete vône ne-ku-

pu-je-me!
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ááách! Guerlain, ty poznáš našu 
temnú márnivú stránku, lebo inak sa 

nedá vysvetliť zrod tohto klenotu: 
Rouge G. Ešte aj ženy, ktoré rúže 

veľmi neobľubujú, budú uvrhnuté do 
pokušenia, veď uznajte... Funguje to 

takto: vyberiete si odtieň aj dizajn obalu. 
(V ktorom je, mimochodom, zrkadielko 
ako v starom Rouge G.) Hra navrhni si 
rúž je k dispozícii napríklad na stránke 

Sephora.

páN rúžov

sviEžosť 
v TubE
Veľká vychytávka za 10 
eur, veľká! Nenápadný 
produkt od Bourjois Paris 
môžete ľahko prehliadnuť 
a to by bola chyba. 
Perfektný BB krém na 
unavenú, mdlú pleť vám 
urobí rovnakú službu 
ako jeho päťkrát drahší 
kolegovia. Funguje 
ako ľahký rozjasňujúci 
hydratačný mejkap, my 
sme vyskúšali odtieň 
medium.

Veľká sympoška Drew Barrymore 
navrhla svoju kolekciu doplnkov 

do domácnosti pre americkú sieť 
Walmart. Volá sa Flower Home 

a podarilo sa jej to urobiť autenticky, 
uveriteľne. Takto nejako si ju 

predstavujeme. 

DREW 
DEKORUJE

ČISTÉ, BEZPEČNÉ, 
UNISEX
Nie je to ďalšia celebritná vôňa. A to je na nej najlepšie. 
Michelle Pfeiffer (60) si zisťovala nejaké veci o parfumoch 
a bola taká zdesená, že ich v päťdesiatke úplne prestala 
používať. Urobím si svoje, predsavzala si. Toto sú ony 
– vône Henry Rose, zložené výhradne z overených 
a bezpečných ingrediencií, ktoré spĺňajú najvyššie 
štandardy. Už teraz sú jedinečné. www.henryrose.com
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VŠETKY 
BLOGERKY HO 
MAJú
Zázračný šampión všetkých uterákov 
má výstižné meno Hero. Celým 
menom VOLO Hero Quick Dry Towel 
je vraj najmäkší uterák, aký ste kedy 
držali v ruke, a zároveň extrémne 
nasiakavý. Nepoláme vlasy, skvele 
drží ako turban. Cena za nežnosť: 
39 dolárov.

trendy

KULTOVý 
pAshA

úplne prvý Cartierov Pasha 
vznikol v roku 1992. Milujú 

ho ženy aj muži, čo je 
prípad viacerých vôní tejto 

značky. Špeciálna „limitka“ 
Pasha de Cartier Edition 
Noire nebude výnimkou. 

Jasné, je to nádherná svieža 
mužná kompozícia, ale po 
čase má na koži zmyselný 

drevitý podtón, vonia 
ambrou, cédrovým drevom, 

klinčekmi... A, ako vždy, 
v luxusnom balení.

ALCHýMIA 
Kávy A MLiEKA
Kto nás číta, vie, že sme zaťažené na Nespresso. 
Pijeme ho v redakcii s láskou a vášňou, a tak si 
predstavujeme, že najlepší svetoví baristi namiešali tieto 
tri nové kapsuly Barista Creations, určené špeciálne do 
receptúr s mliekom. Výsledok je dokonalé profesionálne 
kapučínko (svetlá kapsula), macchiato (stredne tmavá), 
a hlboké intenzívne cortado (najtmavšia). Skúste!

SAKO + PLIS
Trúfame si 
odhadnúť, že 
dobré  oversized 
sako by sa u vás 
našlo. Potrebujete 
k nemu ešte ľahkú 
plisovanú suknu 
a máte to – trend 
mesiaca pre 
Madam.

12  



POTRAVA PRE PLEť
Weleda je naša stálica, z ktorej milujeme napríklad voňavé 

telové oleje, levanduľový či ružový. Ale ak by ste mali s Weledou 
ešte len začať, určite siahnite po ikonickom multifunkčnom kréme 

Skin Food Weleda. Zloženie sa nezmenilo od roku 1926, 
poslúži ako denný aj nočný výživný krém, ošetrujúca pleťová 

maska, balzam na popraskané pery alebo krém na ruky. Vážne, 
kamkoľvek si ho natriete – obzvlášť na suché a citlivé miesta –, 

budete nadšené. Kúpite na www.weleda.sk. (A tá cena! 30 
ml/5,99 €, 75 ml/9,19 €)
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ToTo NiE jE 
obyčAjNé 

TričKo...
Ale symbol boja za zdravé prsia a vstupenka na 

AVON Pochod, ktorý sa bude konať už jedenástykrát 
8. júna v Bratislave. V ponuke je dámske, pánske (obe 

po 14,99 €) aj detské tričko (12,99 €), pričom zisk 
z predaja tričiek poputuje na konto verejnej zbierky 

AVON Pochod 2019, realizovanej občianskym 
združením Zdravá žena. Kupujeme. A bodka.

V časoch, keď každá dobrá značka vychrlí toľko 
nádherných lakov, že nám v obchodoch oči 
prechádzajú, vám chceme povedať toto: už si 
nemusíte vybrať JEDNU obľúbenú farbu! Vitajte máj 
s veselou manikúrou, ktorá prináša každý necht inej 
farby, ale pozor, odporúčame zostať v medziach 
jednej farebnej rodiny.

MANiKúrA INAK

Nájsť neokukanú detskú módu nie je ľahké, lenže my to máme 
v náplni práce, a tak vám predstavujeme Olala!Boys. E-shop 
s oblečením čisto pre chlapčekov pracuje s tromi značkami: 
Molo – veľmi kvalitné dánske oblečenie z materiálov, ktoré 
spĺňajú najvyššie štandardy ekologickej módy, Zombie Dash 
– mladá poľská značka s rozkošným zubatým motívom a 
Billybandit – náš favorit s vtipnými dizajnérskymi kúskami. V 
duchu hesla „lepšie raz vidieť, ako stokrát čítať“ kliknite na 
www.olalaboys.com.

INÉ DETSKÉ VECI


