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Tega	kar	sreča	ne	more	ozdraviti,	ne	ozdravi	tudi	nobeno	zdravilo.

Nihče	si	ne	zasluži	vaših	solza;	tisti	ki	pa	si	jih,	pa	vas	ne	bo	spravljal	
v	jok.

Nikoli	se	ne	nehaj	smejati,	tudi	takrat,	ko	si	žalosten	ne,	ker	nikoli	
ne	veš,	kdaj	se	bo	kdo	zaljubil	v	tvoj	nasmeh.

Vedno	ostane	nekaj,	kar	lahko	ljubimo.

Nič	na	svetu	ni	težje	kot	ljubezen.

Pravi	prijatelj	je	tisti,	ki	te	drži	za	roko	in	se	dotakne	tvojega	srca.

Moje	srce	ima	v	sebi	več	sob	kot	javna	hiša.

Spomin	srca	odstrani	slabo	in	poveča	dobro;	in	zahvaljujoč	tej	
zvijači	lahko	prenašamo	breme	preteklosti.

V	življenju	ni	pomembno,	kaj	se	ti	zgodi,	temveč,	kaj	si	zapomniš	in	
kako	si	zapomniš.

Vsak	človek	ima	tri	življenja:	javno,	zasebno	in	skrivnostno.

Tisti,	ki	upa	na	veliko,	lahko	pričakuje	le	malo.

Skrivnost	lepe	starosti	je	dostojen	odnos	s	samoto.

Gabriel García Márquez (1927-2014)
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48. sejem Narava--zdravje
12.--15. oktober  |  Gospodarsko razstavišče, Ljubljana

Vabljeni!

S popustom na sejem!
S tem kuponom imate mo k topnice za sejem Narava-zdravje.
Kupon predlo te na blagajni Gospodarskega razsta a ob nakupu vstopnice.

Redna vstopnica:  7,00 € 6,00 €
Vstopnica s popustom:  5,00 € 4,00 €
D ka vstopnica:  15,00 €  10,00 €

prehrana

gibanje

wellness

zdravje

zeleno sobivanje

naravna kozmetika

Poudarki iz vsebine:

• Zdravo, sveže, lokalno
• Vabljeni na degustacije
• Posvetujte se s priznanimi strokovnjaki s področja zdravja
• Opravite preventivne preglede
• Izberite zdravilišča zase
• Preizkusite naravno kozmetiko
• Graditi in bivati naravno
• Obnovljivi viri energije
• Ukrepi za ohranjanje narave in njene biotske raznovrstnosti
• Rekreativna vadba po vaši meri
• Uporaba konoplje
• Možganski � tness
• Druženje človeka in živali
• Prednovoletni nakupi
• Prek 100 brezplačnih predavanj,
• predstavitev, delavnic

48. sejem Narava--zdravje
12.--15. oktober  |  Gospodarsko razstavišče, Ljubljana

Živimo vitalno!  www.narava-zdravje.siŽivimo vitalno!  www.narava-zdravje.si

48. sejem Narava--zdravje
12.--15. oktober  |  Gospodarsko razstavišče, Ljubljana
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Albert	Watson

v

Albert	Watson	 je	že	od	rojstva	slep	na	eno	oko,	a	to	ga	
niti	približno	ni	ustavilo,	da	bi	stremel	h	karieri	v	vizualnih	
umetnostih.	 Po	 študiju	 grafičnega	 oblikovanja	 in	 filma	 je	
v	 Los	 Angelesu	 začel	 s	 fotografiranjem	 in	 kmalu	 so	 se	
njegova	 dela	 začela	 pojavljati	 na	 naslovnicah	 svetovnih	
revij.	 Tekom	 kariere	 je	 v	 objektiv	 ujel	 neštete	 zvezdnike,	
manekenke	 in	poslovneže,	za	 inspiracijo	pa	so	mu	služile	
tudi	 krajine	 in	 vsakdanji	 predmeti.	 Z	 enim	 najvplivnejših	
fotografov	 vseh	 časov	 smo	 se	 pogovarjali	 o	 njegovem	
življenju	in	največjih	vrhuncih	v	njegovem	obsežnem	opusu.

ZALJUBLJEN
FOTOGRAFIJO
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Od kdaj vas zanima fotografija? Kako se je 
vse začelo?
Na Škotskem, kjer sem se rodil, sem študiral 
grafično oblikovanje, nato pa sem v sklopu 
izbirnega predmeta v roke dobil fotoaparat. 
V trenutku sem se zaljubil v fotografijo in 
ugotovil, da to želim početi v življenju. Vseeno 
sem nadaljeval s študijem filma v Londonu, ki 
je močno vplival na moje delo. Že od samega 
začetka sem sam razvijal fotografije, saj me je 
izjemno fasciniralo dejstvo, da daš kos papirja 
v tekočino in prikaže se podoba. To je zame 
magični proces.

Kateri je bil prvi fotoaparat, ki ste ga 
uporabljali? 
V naši družini je bil primitiven škatlasti 

fotoaparat iz 20. let prejšnjega stoletja in še 
se spominjam, ko sem ga prvič uporabil. Prav 
tako še vedno hranim nekaj fotografij, ki sem 
jih naredil z njim. Toda pripadal je mojemu 
očetu, lastni fotoaparat sem dobil šele za 21. 
rojstni dan, ko me je z njim presenetila žena.

Kako se spominjate svojega prvega 
pomembnejšega fotografiranja z 
Alfredom Hitchcockom leta 1973?
To je bilo eno od mojih prvih portretnih 
fotografiranj in bilo je fantastično doživetje. 
Hitchcock je bil čudovit, začutil je, da sem 
živčen in me je pomiril, po snemanju pa sva 
skupaj spila čaj in klepetala o filmu. Imam 
zelo lepe spomine nanj.

FASHION AVENUE     11FASHION AVENUE     11
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Čigava zamisel je bila, da Hitchcock pozira 
z gosko v roki?
Originalno naročilo za fotografije je prišlo z 
revije Harper’s Bazaar in ideja za zgodbo je 
bila, da Hitchcock, ki je bil gurmanski kuhar, 
za božično izdajo poda svoj recept za gosko. 
Naročnik je sicer želel predstaviti pripravljeno 
gosko na pladnju, toda zdelo se mi je bolj 
zanimivo, če bi Hitchcock v roki držal nekuhano 
gosko z božičnimi dekoracijami okoli vratu, za 
kar sem uspel prepričati tudi odgovorne.

Kakšna je zgodba za sedaj ikonično 
fotografijo Steva Jobsa?
Fotografiral sem veliko pomembnih 
poslovnežev, kot na primer Warrena Buffeta 
in Billa Gatesa, toda Steve je bil daleč najbolj 
karizmatičen; snemanje je bilo bolj podobno 
fotografiranju filmske zvezde svetovnega 
ranga. Toda nisem si mislil, da bo fotografija 
postala tako ikonična, a Apple je to omogočil, 
s tem ko jo je uporabil za napoved njegove 
smrti in potem so jo seveda uporabili tudi 
na naslovnici njegove biografije. V trenutku 
ustvarjanja fotografije se torej tega ne zavedaš, 
vendar hkrati vedno iščeš ikonsko fotografijo.

Vaše najbolj znano delo je najbrž serija 
aktov Kate Moss, ki ste jo fotografirali leta 
1993 v Marakešu. Ste si kdaj zamislili, da 
bo postala takšen fenomen in da bo vaša 
fotografija tako nepozabna?
Priznam, da ne, toda takrat je bila še zelo mlada 
… a bila je zelo prizadevna. Delala sva ves dan 
in do konca ni omenila, da je bil to njen 18. 
rojstni dan. Na to fotografiranje nisem gledal 
kot posebno, zato je bilo kar presenetljivo, ko 
sem izvedel, da so enega izmed posnetkov na 
dražbi prodali za skoraj sto tisoč evrov.

Zdi se, da imate sposobnost, da osebe, ki 
jih fotografirate, razkrijejo svojo pravo 
plat. Kako to dosežete? Ali raziskujete 
subjekte, preden jih fotografirate?
Fotografovo najboljše orožje je njegova 
osebnost. Zelo rad spoznavam nove ljudi in z 
njimi poklepetam, preden začnem fotografirati. 

To jih sprosti, jaz pa dobim vtis o njihovem 
karakterju, kar mi pomaga pri delu. Bistveno 
je tudi, da je fotograf organiziran, učinkovit, 
in hiter. Pri fotografiranju znanih osebnosti 
se je potrebno pripraviti. Vedno se podrobno 
pozanimam, kaj jim je všeč, npr. ugotovil 
sem, da ima Al Pacino rad poseben espresso, 
postrežen z rezino limonine lupinice. Ko je 
prišel na snemanje, sem mu ga ponudil in 
bil je navdušen, da sem si vzel čas in naredil 
to majhno gesto. To je omogočilo odlično 
sodelovanje.

Obstaja kdo, ki ga še niste fotografirali, 
vendar bi ga radi?
Pravzaprav me zanimajo vsi. Pred nekaj leti 
sem naredil projekt na zahodni obali Afrike 
in bilo je čudovito fotografirati domačine. 
Lahko bi rekli, da bi rad fotografiral ljudi po 
vsem svetu.

Kakšno moč ima fotografija?
Njena največja moč je način, kako komunicira. 
Včasih se nekaj lahko zdi zelo direktno, a 
nenadoma, če je fotografija dobra, lahko 
prisili ljudi, da na stvar pogledajo z drugimi 
očmi, s čimer lahko spremeni njihovo 
dojemanje. Zato je danes fotografija tako 
priljubljena, saj je odličen komunikator.

Tekom let ste fotografirali različne 
žanre, od mode, aktov, tihožitja, krajin 
do zvezdnikov, prav tako pa ste režisirali 
reklame in pripravljali posterje za filme. 
S čim se trenutno ukvarjate?
Sem zelo, zelo zaposlen. Galerijski in muzejski 
dogodki so zelo uspešni. Za mano stoji odlična 
ekipa, ki mi neznansko pomaga. Lansiral sem 
dve novi knjigi in fotografiram ves čas, prav 
tako pa režiram veliko televizijskih reklam. A 
moja prva ljubezen bo vedno fotografija. Ko 
se znajdem za fotoaparatom, čas izgine in 
vstopim v stanje evforije.

Matjaž Tomlje
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CLARINS	HYDRA-ESSENTIEL

Clarins je ustvaril novo negovalno linijo za intenzivno vlaženje, ki očara 
z lahkotnimi in osvežujočimi teksturami izdelkov, s svežim sadnim 
vonjem ter z učinkovitim delovanjem. Z znanostjo rastlin (listi življenja, 
modroplodnico, osatom, črnim ribezom) Hydra-Essentiel poskrbi za »SOS 
nego«, s katero bo izsušena koža postala preteklost.

PUPA	SAVANNA

Med žgočo zemljo in prašnimi skalami … tople barve savane in njenega 
sijaja, intenzivna vročina afriškega sonca … to je šarmantna scenografija 
najnovejše kolekcije ličil Pupa, ki predstavlja safari stil na nov, posodobljen 
način v prekrasni kolekciji za poletje 2017, z imenom Savanna. Globoke 
barve, rjavi in peščeni odtenki so pomešani s poudarki kakija, odtenki tobaka 
in rje, ki bodo polepšali ambrasto-rjavo kožo poletnih dni.

BVLGARI	SPLENDIDA

Bvlgari predstavlja novo linijo dišav Splendida: potovanje v osrčje treh 
ikonskih rož, ključnih v zgodovini parfumerije. Splendida je bistvo umetnosti, 
ki združuje dišave in dragocene kamne ter razkriva najpopolnejše obraze 
irisa, vrtnice in jasmina. Tri opojne dišave predstavljajo nov Bvlgarijev ideal, 
ki ga je interpretirala mojstrica parfumerka Sophie Labbé: Iris d’Or, Rose 
Rose in Jasmin Noir. 

SHISEIDO	SPORTS	BB
	
Vsi si med športno aktivnostjo in gibanjem na prostem želimo lepega videza. 
Shiseido je s tem namenom razvil zaščitno obarvano BB kremo, ki odlično 
zaščiti pred negativnimi vplivi sončne svetlobe in hkrati nahrani in neguje 
kožo. Zahvaljujoč inovativni tehnologiji WetForce se lahko potite še več, a s 
tem pridobite še večjo in bolj učinkovito zaščito na soncu. Za lepši videz in 
naravni sijaj kože pa poskrbi poseben Shiseidov prašek Contouring Powder. 

AZZARO	WANTED

Ljubitelj svobode, inteligenten uživač in upornik … Razposajen in 
karizmatičen moderni heroj, ki mu zavidajo vsi moški in ki si ga želijo vse 
ženske. Vse oči so uprte vanj, povsod vzbuja poželenje. Njegova beseda 
je: Wanted. Zavedajoč se svoje moči, dobi vse, kar si želi. Ker si upa. Nova 
vznemirljiva dišava Azzaro Wanted se poklanja tej moškosti, moči in karizmi. 

V želji, da bi vam zagotovila najboljši 
aparat za izgubljanje maščobe, sem 
odšla vse tja do Francije po odgovor 
in našla rešitev v Cosmosoft napravi 
 iz sveta  medicine, prevedeno v koz-
metiko  na način ne invazivne izgube 
maščevja. Bodystimology tehnologijo 

uporabljajo že 15 let, imajo 12 
znanstvenih in kliničnih študij, 5 

svetovnih patentov in več kot 2.000 
centrov po celem svetu.

Prenovljena v kopalke

POLETNI 

HIT

tudio de LUX
razvajan je z namenom

S

1 5 %
P O P U S T 
PRI PRVEM OBISKU

KATEREKOLI 
STORITVE

Studio De Lux Marija Klincov s.p., Medgeneracijski center Bistrica,  Cesta Talcev 10, 1230 Domžale 

info@studiodelux.si, www.studiodelux.si

NEGA OBRAZA
NEGA TELESA

MANIKURA
PEDIKURA

SOLNA SOBA 
DEPILACIJE

NEKIRURŠKI LIFTING OBRAZA
OBLIKOVANJE TELESA

Nudimo storitve:

Naročanje: 041  689 129
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BONACURE	ČISTILNI	BALZAM

BC Cleansing Conditioners Collection iz podjetja Schwarzkopf 
Professional je prvi micelarni sistem pranja las v obliki čistilnega 
balzama za nežno umivanje in zaščito vseh vrst las, ki nudi naravno 
mehkobo brez težnosti. Inspiriran iz negovalnih produktov za nego 
kože, brez sulfatov ter z mikro-emulgirano micelarno formulacijo 
očisti lase kot običajni šamponi, vendar z ekstra blagodejnim 
delovanjem, da ohrani naravne lipide in vlažnost las. Na voljo je v 
treh variacijah: Color za barvane, Moisture za suhe lase in Repair za 
poškodovane lasne strukture.

SUNNA		DEODORANT

Si obupala pri iskanju popolnoma naravnega in ekološkega 
dezodoranta, ki deluje? Če potrebuješ zaščito, ki drži ves dan, 
če si želiš izogniti aluminijevim solem, alkoholu, parabenom 
in konzervansom, če iščeš svež in ekološki dezodorant … 
potem je tukaj SUNNA, prva slovenska ekološka kozmetika 
s certificiranim ekološkim dezodorantom, ki resnično deluje.  
www.hiskazelisc.com

ORIFLAME	LOVE	NATURE

V Oriflamu že vse od svojih začetkov leta 1967 gojijo globoko 
spoštovanje do narave. Sedaj predstavljajo prenovljeno linijo 
izdelkov Love Nature, ki vsebuje kar 24 izdelkov za nego telesa 
in las, v katerih so le naravne sestavine, ki pričarajo radostno 
izkušnjo. Izdelke so prenovili tako, da so sedaj resnično v sozvočju 
z naravo, saj so v celoti biorazgradljivi, izdelki za nego las ne 
vsebujejo silikonov, vsi izdelki pa vsebujejo le naravna zrnca.

16     FASHION AVENUE

	
BIOEFFECT	EGF

	
BIOEFFECT EGF je znanstveno odkritje, ki temelji na z Nobelovo 
nagrado za medicino nagrajenem odkritju - rastnem aktivatorju 
EGF. Ta je nekaj posebnega zato, ker stimulira kožo, da se prenovi 
sama. Pri Bioeffectu verjamejo, da je dobra kozmetika za nego kože 
lahko le rezultat napredne znanosti z radikalnim novim pristopom. 
Za EGF serumom stoji zelo kompleksna znanost, vendar je njegova 
uporaba preprosta, rezultati pa veličastni.
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KARBONOIR	

Aktivirano oglje iz kokosovih lupin postaja nepogrešljivo 
pri vsakodnevnih lepotnih ritualih. Za bleščeče bel nasmeh 
uporabite oglje v prahu, ki na povsem naraven in varen način 
povrne belino vaših zob. Kmalu bo na voljo tudi deodorant 
z aktiviranim ogljem - naravna alternativa za zaščito pred 
neprijetnimi vonjavami brez umetnih sestavin. Je izredno nežen 
in zato primeren tudi za uporabo po britju ali depilaciji. Kanček 
žajblja poskrbi za prijeten vonj in dodatno antibakterijsko 
zaščito. Deodorant ne pušča madežev, zato lahko brez skrbi 
oblečete svoje najljubše oblačilo. Izdelki niso testirani na živalih. 
www.karbonoir.si
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GIVENCHY	LIVE	IRRÉSISTIBLE	
EAU	DE		PARFUM	DÉLICIEUSE

Osvobojena vsega konvencionalnega, življenje živi z intenzivnim uživanjem 
vsakega trenutka. Kaj je njena skrivnost, da lahko življenje živi tako polno? 
Vrtnica, izvezena iz čiste ženstvenosti z ravno pravim kančkom predrznosti. 
Live Irrésistible Eau de Parfum Délicieuse je gurmanski cvetni vonj nove vrste. 
Presenetljiv dotik za kožo, ki ga je ustvaril Dominique Ropion, z igrivo naravo v 
odtisu – sproščenost, ki omogoči, da je življenje bolj razburljivo.

HAIRBOND	TEXTURISER

Velika Britanija je kraljica frizerstva. Od tam prihaja profesionalna lasna kozmetika 
z zvenečim imenom Hairbond. Njihovi izdelki predstavljajo življenjski stil, ne le 
navadne produkte za lase. Za poletje je nepogrešljiv profesionalni zaščitni balzam 
v spreju, ki daje lasem videz, kot da bi ravnokar prišli s plaže. Lase zaščiti pred vlago 
in UV žarki ter jim daje teksturo in volumen, zato je primeren za oblikovanje kodrov.

HERBIO

Znamka Herbio se je rodila pred kakim desetletjem, med 
sanjarjenjem v gozdu, kako naravo približati ljudem. Iz vseh 
razmišljanj je zmagala ideja o zeliščni kozmetiki, ki bi nudila 
izdelke za osebno nego obraza in telesa. Namen je ponuditi v 
izdelkih najboljše, kar nam lahko ponudi narava v kombinaciji z 
znanostjo, torej izdelke na visoki ravni kakovosti in inovativnosti, 
prav tako pa tudi izdelke, narejene po tradicionalnih recepturah.
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ZMANJŠUJE GUBE, 
IZBOLJŠA ČVRSTOST IN 

ELASTIČNOST KOŽE

ZA MLADOSTEN 
VIDEZ KOŽE

Edinstvena kombinacija 
kolagena in hialuronske kisline

NOVO
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Nega	kože	doma

iz
KOZMETIKA
KUHINJE

Ob	 trendu	 naravne	 kozmetike	 zasledimo	 vedno	 več	 nasvetov	
o	 negi	 kože	 doma.	 Marsikatera	 ženska	 lepotna	 revija	 nam	 zna	
postreči	s	preprostimi	nasveti	o	negi	kože:	»Iz	kuhinje	vzamete	to	
in	to	in	pripravite	masko	ali	piling.	Če	je	dobro	za	uživanje,	je	dobro	
tudi	za	kožo.«Pa	je	res?
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N
ajprej moramo vedeti 
in se zavedati, da lahko 
kozmetični laboratorij iz 
rastline ali pridelka izvzame 
točno želeno molekulo. Zelo 
nerealno je pričakovati, da 

bomo na primer na obraz naribali korenček in 
pričakovali absorbcijo vitamina A v kožo. Že s to 
preprosto in logično trditvijo odpade velik delež 
čudežnih domačih pripravkov.

Piling s soljo
Največkrat delamo preproste napake. Pri pilingu 
na primer nikoli ne vzemimo soli ali sladkorja, 
saj kristali z robovi delajo mikro ranice. Te mikro 
ranice se zacelijo v mikro hrastice, ki se odluščijo 
v drugačnem ritmu kot zdrava koža. Posledica 
je luščenje povrhnjice. Logično? Seveda. 
Zamenjajte in raje uporabite kavna zrna ali mivko. 
Tudi velikost delčkov je tu primernejša.

Limona
Limona spremeni naravni pH kože. S tem 
porušite ravnovesje bakterijske flore, ki je nujna za 
nemoteno obrambo povrhnjice. Če uporabljate 
limono zaradi vitamina C, jo preprosto zamenjajte 
s šipkovim čajem. Uporabite ga večkrat dnevno 
kot pripravek za osvežitev obraza.

Glina
Glina je super. Vendar dokler se ne posuši. Glina 
nase veže vse, vodo, maščobo in toksine. Če vlage 
v svoji bližini nima, jo bo vlekla iz okolice (ravno 
tako maščobo). Ker ima naša koža veliko več 
vlage kot ozračje, se bo glina spravila nanjo. Zato 
jo je nujno nenehno vlažiti. Naslednjič poskusite. 
Dober tek vam in vaši koži. Z razumom in s strogo 
presojo lahko marsikaj uporabite, da bodo siti 
tako trebuh kot koža.

Anja Rednak Jakšić



Saloni z  linijo Alterskin: 

- Klub Lepote, Ljubljana 
- Make up Apolonija, Celje

- Lepotni studio Viva, Kamnik 
- Kozmetični salon Petra, Litija 
- Lepotni Atelje EnVivere, Ruše

- Lepotni salon Amaia, Rače
- Kozmetični studio Ersaza, Domžale
- Kozmetika in pedikura Polona, Trzin 

- Kozmetični salon Anja, Slovenj Gradec
- Kozmetični salon Mesto lepote, Maribor 

- Kozmetični salon Visage, Vir pri Domžalah
- Kozmetični in frizerski salon Nika, Podpeč 

- Center za zdravje, nego in lepoto Dani, Domžale
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Pomlajevanje

videz brez
MLADOSTEN
KIRURGIJE

S	 posegi	 za	 ohranjanje	 mladostnega	 videza	 pričnemo	 optimalno	
okrog	 30.	 leta	 starosti.	 Sodobni	 principi	 medicinske	 estetike	
temeljijo	 na	 individualni	 analizi	 in	 terapiji.	 Vsak	 si	 želi	 biti	 edinstven	 in	
ohraniti	svoje	značilne	poteze,	vendar	izgledati	nekoliko	bolj	privlačno	
ali	 bolj	 mladostno.	 Obravnava	 v	 sodobni	 estetski	 medicini	 se	 prične	
z	 analizo	 obraza,	 kjer	 zdravnik	 analizira	 ne	 le	 dvodimenzionalno	 sliko	
obraza,	 ampak	 tridimenzionalne	 poteze	 in	 proporce	 obraza.	 O	
novostih	v	sodobni	estetski	medicini	smo	se	pogovarjali	s	specialistko	
dermatovenerologije	Katjo	Gorenšek	Ul,	dr.med.	iz	Skin	dermatologije.

Kaj so idealni proporci?
Proporce poznamo odkar obstaja človeštvo z 
namenom spoznati privlačnega partnerja in 
so »vgrajeni« v podzavest vsakega človeka, ki 
se tako lahko v trenutku odloči, ali mu je oseba 
privlačna ali ne. Idealni proporci obraza so všeč 
vsem ljudem, gre za določena razmerja delov 
obraza, položaja oči, velikosti nosu. To dejstvo 
srečujemo v vsakdanjem življenju, ko določeni 
filmski igralci, športniki ali pevci veljajo za 
izjemno privlačne tudi med povsem različnimi 
rasami in njihovi obiski po različnih kontinentih 
povzročijo prave evforije. Analize so pokazale, 
da so njihovi obrazi skoraj skladni z idealnimi 
proporci. Zdravnik, ki opravlja estetske posege, 
mora te proporce natančno poznati, le tako 
lahko svetuje, kako naravno pomladiti videz, 
tako da ohrani ali celo izboljša individualne 
proporce obraza.

Kako sami dojemamo staranje?
Vsi ljudje se zavedamo procesa staranja in prav 
tako bi ga večina želela upočasniti. Prejšnji 
pristopi pomlajevanja niso upoštevali dejstva, 
da ženska sama najbolj pozna spremembe, 
ki so se z leti pojavile na njenem obrazu. 
Vsaka ženska se vsak dan večkrat pogleda v 
ogledalo, največkrat za občutek potrditve, da 
je videti dobro. Po 30. letu pa nastopi manjši 
razkorak med tem, kakšna bi ženska želela biti v 
ogledalu, in realnostjo, ki jo opaža. Ta razkorak se 
sčasoma povečuje, vendar za to ni potrebe. Če 
uporabimo majhne količine hialuronske kisline 
in botulinskega toksina, aplicirana v ustrezna 
mesta, lahko vzdržujemo videz 30-letnice še 
leta naprej.

Kaj so dermalna polnila? Kaj je hialuronska 
kislina?
Dermalna polnila ali filerji so zasnovana na 
podlagi hialuronske kisline, naravne snovi, ki je 
prisotna v koži in je z našim organizmom zelo 
kompatibilna in povzroči zelo malo ali celo 
nobene dodatne reakcije v tkivih. Te lastnosti 
ji omogočajo, da lahko polnila uporabljamo 
povsod na obrazu, kjer želimo dodati volumen 

ali vplivati na obrazno obliko.
Hialuronsko kislino tvorijo človeške celice, 
vendar se njena količina z leti zmanjšuje, zato se 
na obrazu pokažejo gubice. Hialuronska kislina 
nase veže vodo, absorbira pa je precej več, kot 
je njena lastna teža. Je ključnega pomena pri 
številnih procesih, spodbuja celično delitev in 
prispeva k elastičnosti kože.
Poenostavljeno lahko razdelimo dermalna 
polnila po tem, ali gre za »težja polnila«, s 
katerimi želimo vplivati na volumen in obliko 
obraza ali za »lažja polnila«, v katero spada več 
različnih polnil in se jih uporablja v srednjem 
ali površinskem tkivnem sloju, kot na primer za 
oblikovanje ustnic.
S sodobnimi tehnikami aplikacije dermalnih 
polnil lahko vplivamo na vse plasti in dimenzije 
obraza in jih oblikujemo skladno z želenimi 
proporci ter dodamo volumen tja, kjer se s 
staranjem izgublja.

In drugi popularni načini pomlajevanja?
Novejši napredni načini pomlajevanja 
stimulirajo naravne pomlajevalne potenciale 
ter obnavljanja kože obraza, vratu in dekolteja. 
S stimuliranjem naravnih sposobnosti je koža 
znova bolj napeta, elastična, mehka. Gubice se 
zmanjšujejo, polt je enakomernejša. eMatrix je 
aparat, ki pametno uporablja radiofrekvenčno 
tehnologijo na frakcioniran način. Energijo v 
obliki močne toplote usmeri v pregrevanje 
podkožja oziroma dermisa. Na termalno 
poškodbo telo reagira kot pri celjenju rane: 
pomembno poveča tvorbo novega kolagena, 
elastina in hialuronske kisline. V procesu celjenja 
se koža zgladi, zmanjšajo se plitke in srednje 
gube ter neenakomerna pigmentiranost, ki je 
še en znak staranja kože.
Sodobna estetska medicina temelji na 
zdravnikovem dobrem poznavanju anatomije 
obraza in vseh procesov staranja, tako da lahko 
s kombinacijo različnih tehnik in terapij ponudi 
najboljše ter naravne rezultate.

Katja Gorenšek Ul, dr.med., 
specialistka dermatovenerologije

FASHION AVENUE     2726     FASHION AVENUE



28     FASHION AVENUE FASHION AVENUE     29

M
O

D
A

Missoni

barv in
IGRA

VZORCEV



30     FASHION AVENUE

Medtem	ko	se	nekatere	znamke	bojujejo	za	svoj	prostor	pod	soncem	
s	 promoviranjem	 svojih	 posebnosti,	 druge	 lažje	 vzpostavljajo	 svojo	
identiteto,	saj	so	njihove	ključne	vrednote	tako	neločljivo	povezane	z	
ustanovitelji	in	njihovim	življenjskim	stilom.	Ena	od	takšnih	je	italijanska	
modna	 hiša	 Missoni,	 katero	 opredeljujejo	 imanentni	 ideali	 vrhunske	
kvalitete,	veselja	do	ustvarjanja	in	pomembnosti	svobode,	ki	se	izraža	
v	pogumni	kombinaciji	različnih	barv,	vzorcev	in	tkanin.
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Enaki proporci veljajo za lepe že stoletja - lep obraz je ovalne 
oblike in tako za idealne proporce velja, da je razdalja od lasne 
linije do baze nosu enaka razdalji od baze do konca nosu in ta 
razdalja je enaka razdalji med spodnjim robom nosu in 
koncem brade.

Idealni proporci niso več zgolj ideal. 
Z dermalnimi polnili ali filerji s 
hialuronsko kislino – naravno snovjo, 
ki je prisotna v koži – lahko ne samo 
pomladimo obraz, ampak ga tudi 
oblikujemo.

Med Slovenkami prevladujejo bolj okrogli obrazi, pri večini je 
dolžina brade prekratka, kar rešujejo dermalna polnila s 
hialuronsko kislino, saj z njimi podaljšamo brado in ustvarimo 
lepšo ovalno obliko obraza. Poskrbimo za izrazitejše ličnice, 
zmanjšamo podočnjake, vizualno zožimo nos ali dvignemo 
obrvi.  

Pri ženskah s posegi za ohranjanje mladostnega videza 
pričnemo optimalno okoli 30. leta starosti. Za ohranjanje 
mladostnega videza svetujemo drobna nadomeščanja 
volumna na točno določenih mestih, kjer se ta naravno 
izgublja. Z minimalnimi posegi lahko storimo veliko, z rednimi 
posveti pa poskrbimo, da ohranite zadovoljen in sijoč videz.

SKIN center, sodobni medicinski center za dermatologijo in 
estetiko, združuje vrhunsko znanje specialistov 
dermatologov  v skrbi za vašo lepoto na znotraj in zunaj. 
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Z
godba Missonijevih danes legendarnih 
pletenin v spektakularnih barvah in vzorcih 
se je začela leta 1948, ko sta se ustanovitelja 
znamke spoznala na olimpijskih igrah 
v Londonu. Ottavio je tekmoval v teku 
čez ovire, prav tako pa je bil zadolžen za 

oblikovanje uniform italijanske ekipe, medtem ko je Rosita, 
nadarjena šivilja, v prestolnici študirala angleščino. Skupaj 
sta se vrnila v Italijo, svojo ljubezen okronala s poroko, 
ljubezen do ustvarjanja pa z ustanovitvijo butične delavnice 
pletenin, ki so s svojimi drznimi geometričnimi motivi hitro 
začele osvajati modni svet. Znamka je eksplodirala leta 1967, 
ko je na prestižni modni reviji v Firencah Rosita naročila 
manekenkam, da slečejo svoje nedrčke, saj naj bi se njihova 
barva tepla s tankimi lamelnimi bluzami. A material je pod 
lučmi postal prosojen in tako povzročil pravo senzacijo. 
Missoni pa ni postal simbol italijanske mode le zaradi 
medijskega poročanja, temveč zaradi vizije, ustvarjati z željo, 
da kreacije postanejo dela umetnosti. 
S pomočjo igrivega oblikovalskega dua je svet na pletenine 
začel gledati drugače. Z domiselnimi in živahnimi barvnimi 
kombinacijami ter s cikcak, z valovitimi in s črtastimi vzorci sta 
vdahnila novo življenje pleteninam, ki so bile včasih tako zelo 
dolgočasne in nezanimive. Svoje čudovite brezčasne izdelke 
sta Ottavio in Rosita ponesla v sam vrh modne industrije 
in tako so po njunih statusnih simbolih začele hrepeneti 
modno ozaveščene ženske kot tudi moški.
Ob preporodu pletenin sta našla čas tudi za ustvarjanje 
družine; otroci, ki so odraščali v neposrednem kontaktu s 
prepoznavnim modnim stilom Missoni, danes nadaljujejo z 
imperijem svojih staršev. Angela je prevzela vajeti oblikovanja, 
medtem ko Luca in Vittorio nadzirata poslovanje. Uspešno 
družinsko podjetje zaključuje vnukinja Margherita, ki je obraz 
znamke.
To pa ne pomeni, da sta nadarjena starša nekega dne kar 
nehala oblikovati; posebej aktivna je 86-letna Rosita, ki sledi 
svoji strasti do opreme interierja z linijo Missoni Home. Zanjo 
je domač habitat izrednega pomena, nenehno spreminjajoča 
se oaza emocij in radovednosti, ki jo želi počastiti z 
nenavadnimi, a očarljivimi tkaninami, z inovativnimi, a 
preprostimi dizajni, z občutkom umetnosti, a z lahkotnim 
dotikom. Rositin recept za prelep ambient so minimalistični 
elementi, ki se zlahka kombinirajo med seboj, vendar hkrati 
dodajajo energijo celotnemu prostoru.
S svojo pionirsko estetsko vizijo se je Missoni uveljavil kot 
ena ključnih italijanskih oblikovalskih dinastij, ki s pomočjo 
sveže moči nove generacije še naprej vpliva ne zgolj na način 
oblačenja, temveč na sodobni način življenja.

Ava Tomlje
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ZAPLAVAJTE V VEČER 

Kolekcija kopalk ANTONINIAS SS17 slavi moderno 
žensko, katere namen je biti drugačna, glamurozna, 
vendar hkrati ostati zapeljiva. S čudovitimi kroji in 
z luksuznimi kosi poudarja njene značilnosti – 

moč, drugačnost, samozavedanje. Za vse dame, 
ki hrepenijo po ekskluzivnosti, saj so čudovite 

kreacije, ki omogočajo izjemno multifunkcionalnost, 
narejene v omejeni izdaji. 

www.antoninias.com
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Franck	Muller

zapestniŠVICARSKI
PRESTIŽ

Bilo	 je	 konec	 osemdesetih	 let,	 v	
mestu,	 manjšem	 tudi	 od	 naše	
Ljubljane,	 v	 Ženevi,	 ko	 sta	 se	
spoznala	 dva	 velika	 uma	 –	 Franck	
Muller	 in	 Vartan	 Sirmakes.	 Delila	
sta	 si	 strast	 do	 izdelovanja	 ur	 in	
drug	drugemu	dopolnjevala	znanje	
z	 dolgoletnimi	 izkušnjami	 v	 stroki.	
V	 manj	 kot	 tridesetih	 letih	 sta	
znamko	 katapultirala	 v	 sam	 vrh	
in	 dosegla	 svetovno	 priznavanje,	
ki	 ga	 karakterizira	 spektakularna	
rast	 podjetja.	 Tekom	 let	 sta	
dizajnirala	 številne	 inovativne	 in	
tehnično	 napredne	 kronografe	
in	 vse	 od	 leta	 1986,	 ko	 je	 Franck	
Muller	 predstavil	 svoj	 tourbillon,	
proizvajata	 ene	 izmed	 najbolj	
spektakularnih	 merilnikov	 časa,	 če	
jim	je	sploh	še	mogoče	tako	reči.
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V čast praznovanja 25. obletnice manufakture, Franck Muller predstavlja posebno izdajo, ki se poklanja 
znamkini ikonični obliki Cintrée Curvex, ki je v začetku 90. let sprožila pravo revolucijo med urarskimi 
trendi. Harmonične linije časomera so okrašene z znamenitimi številkami, ki so sprva vgravirane v 
ohišje, nato pa prekrite s keramiko, kar omogoča izjemen učinek. Nov model, opremljen s hišnim 
gibanjem, svojo posebnost izraža tudi preko logotipa »25th anniversary«.

CINTREE	CURVEX	25th	anniversary

VANGUARD	FULLBACK

Prvič v svoji zgodovini Franck Muller lansira uro v omejeni izdaji, ki navdih črpa iz sveta letalstva. 
Krščena za Fullback, se nova linija, v celoti oblikovana in ustvarjana na posestvu Watchland v Švici, 
pridružuje modelni družini Vanguard. Emblematične številke in kazalci dopolnjujo drzen videz 
številčnice, medtem ko barve, prikaz datuma in tarče predstavljajo armaturo v kokpitu reaktivca. 
Ohišje je narejeno iz brona, kar nakazuje na močan karakter ure, spremlja ga krona, okrašena z rdečim 
sprožilcem. Čeprav je Fullback zelo robusten, je zaradi usnjenega paščka hkrati izredno udoben za 
nošnjo. Kot reaktivna letala je tudi Fullback opremljen z najboljšim motorjem, z avtomatskim ali z 
ročnim gibanjem, ki zagotavlja kar 60-urno rezervo navitja.
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Rolls-Royce	Sweptail

sanj
REALIZACIJA
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Predstavljajte	si,	da	imate	možnost	zasnovati	avtomobil	povsem	
po	svojih	željah	 in	za	svoje	potrebe.	Osebno,	po	meri	narejeno	
vozilo,	 kateremu	 na	 svetu	 ni	 primere,	 bi	 tako	 utelešalo	 pravi	
pomen	luksuza.	Za	nas,	navadne	smrtnike,	nepredstavljivo,	toda	
na	 svetu	 res	 obstajajo	 posamezniki	 s	 tako	 globokimi	 žepi,	 da	
lahko	igrajo	vlogo	mecena	avtomobilske	umetnosti	in	si	naročijo	
popolnoma	unikatno	mojstrovino.
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E
den takšen bogataš je leta 
2013 pristopil k Rolls-Roycu 
s svojo idejo in oblikovalci 
so jo po štirih letih trdega 
dela, za katerega so zahtevali 
13 milijonov evrov, tudi 

uresničili. Glede na to, da je ta posebna stranka 
zbiratelj edinstvenih predmetov, kot so na 
primer super jahte in privatna letala, mu teh 
nekaj milijončkov ni bilo težko nakazati, a v 
zameno je zahteval perfekcijo.
Ta po njegovem mnenju pomeni elegantni 
dvosedežni kupe z veliko stekleno panoramsko 
streho, ki se poklanja zlati dobi Rolls-Royca, 20. 

letom prejšnjega stoletja, ko je svet ugledal kar 
nekaj veličastnih, dramatičnih in nastopaških 
modelov. Vsi ti so služili kot inspiracija za 
oblikovalsko ekipo, ki se je skupaj z naročnikom 
podala na ustvarjalno popotovanje. Danes pa 
je pred nami rezultat njihovih ambicij, 100% 
unikatni Sweptail.
Ker gre za Rolls-Roycea kot še nikoli poprej, 
čisto vsak delček po meri narejenega vozila 
izžareva vrhunsko kakovost ročne izdelave in 
pedantno pozornost do podrobnosti.

Jan Grobelšek



Sony	Xperia	XZ	Premium

kot še
FOTKE
NIKOLI PREJ

P
rva stvar na agendi, ko smo 
v roke dobili primerek, odet 
v črno barvo (na voljo je 
sicer tudi v barvi kroma), 
je bilo stestirati objektiv. Se 
sprašujete zakaj? Ker ima 

Xperia XZ Premium napredno kamero, ki ujame 
gibanje, ki ga človeško oko ne vidi. To omogoča 
funkcija Predictive Capture (fotografiranje 
s predvidevanjem), ki samodejno prične 
fotografirati, ko zazna gibanje, celo preden 
pritisnemo na gumb. Kaj moremo, ljudje nismo 
popolni, Sony pa je – preden sploh sprožimo 
kamero, ta naredi že štiri vrhunske posnetke. 

Nadgrajen senzor ima sedaj 19 milijonov 
slikovnih pik, kar v praksi pomeni, da zagotavlja 
ostre slike tudi v slabi svetlobi ali ob močni 
svetlobi ozadja. Sedaj, ko sonce žge od jutra do 
večera, je ta možnost prišla več kot prav.
Kamera Motion Eye poleg zelo kakovostnih 
fotografij navdušuje tudi s prvo funkcijo zelo 
počasnega videoposnetka v pametnem 
telefonu na svetu. S snemanjem 960 sličic 
na sekundo omogoča predvajanje izredno 
počasnih posnetkov, ki so do 4-krat počasnejši 
kot pri ostalih pametnih telefonih. Na tem 
področju je Sony Mobile konkurenco res 
povozil, saj smo v času testiranja ustvarili 

počasne posnetke kot še nikoli poprej. V 
skladu s tem moramo izpostaviti še eno stvar: 
nova Xperia je kot prva na svetu opremljena 
z zaslonom 4K HDR, ki dostavlja osupljivo 
svetlost, čistost in kontrast, ki smo jih bili doslej 
vajeni pri Sonyjevih televizijah BRAVIA. 
Ker pa niso pomembne le inteligentne 
funkcije, ampak tudi izgled telefona, moramo 
omeniti, da nas je slednji impresioniral na račun 
čudovitega zaobljenega dizajna s prestižnim 
učinkom ogledala. Saj kaj drugega nismo 
pričakovali, če so ga krstili za Premium. Lepo 
sede v dlan in je ravno pravšnje oblike, prav 
tako je odporen na prah in vodo, kar je super, 

kajti včasih je treba fotke narediti tudi v dežju.
Nismo pozabili na testiranje avdio zmogljivosti 
telefona; te so nas kratko in sladko prepričale. 
Kljub zelo obremenjeni uporabi telefon ni 
razočaral z delovanjem baterije, kar lahko 
pripišemo funkciji Smart Stamina, ki glede 
na normalno uporabo natančno oceni, kako 
dolgo bo delovala baterija. Vse te tehnološke 
bonbončke je Sony Mobile vgradil v svojo 
najnovejšo Xperio z namenom, olajšati nam 
življenje.

Ava Tomlje

Sony	Mobile	 je	nedavno	lansiral	svoj	najbolj	 inovativen	pametni	
telefon	 do	 sedaj,	 Xperio	 XZ	 Premium,	 ki	 ga	 je	 imelo	 čast	
preizkusiti	tudi	naše	uredništvo.	
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Sunseeker	155	Yacht

naIKONA
OBZORJU

Veličastna	jahta	155	Yacht	je	največje	in	najbolj	napredno	plovilo,	
ki	 so	 ga	 pri	 britanskem	 proizvajalcu	 luksuznih	 jaht	 Sunseeker	
kadarkoli	 proizvedli.	 Idealna	 za	 križarjenja	 na	 dolgih	 razdaljah,	
z	 najnovejšo	 generacijo	 zasnove	 trupa,	 omogoča	 doseči	 prej	
nedosegljivo.	Resnično	čudovit	primerek	vrhunskega	dizajna	in	
inženiringa,	kjer	je	vsaka	podrobnost	nič	manj	kot	izjemna.
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P
rvi primerek Sunseekerjeve 
zastavonoše, velikanske 
47-metrske super jahte, 
je naročil eden največjih 
ljubiteljev znamke, ki ji je 
zvest že trideset let – v 

tem času jih je zamenjal devet. Govorimo 
o navtičnem navdušencu z globokimi žepi, 

dekorju, ampak tudi pri razporeditvi samega 
prostora. Za začetek si je zamislil zunanjo 
barvno kombinacijo bele in ledeno modre, ki 
bo pritegovala pozornost v vsaki luki, v kateri se 
bo zasidrala. Seveda pa mora biti z eksterierjem 
usklajen interier, zato se je Jordan odločil za 
nežno barvno paleto s poudarki modre, sive in 
zelene, ki ustvarijo šik morski ambient.

ki sliši na ime Eddie Jordan. Vsem poznana 
zvezda Formule 1, TV osebnost in poslovnež, 
je za možnost, lastiti si prvi primerek modela 
155 Yacht in ga oblikovati po svojih željah, 
nakazal 36 milijonov evrov. Kaj pa je dobil za to 
vrtoglavo ceno?
Luksuz, raztegajoč se na treh nadstropjih, 
kjer je pustil svoj osebni pečat ne samo na 

Veličastno plovilo poleg osupljivega stila v 
izobilju ponuja tudi prostornost; dvanajst 
gostov se bo prepustilo ultimativnemu 
razkošju, medtem ko bo deset članov 
posadke poskrbelo, da bo izpolnjena prav 
vsaka njihova muha. Bivali bodo v udobnih in 
svetlih petih kabinah, izmed katerih je seveda 
najbriljantnejša lastnikova, ki se pohvali z 
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big r
veliko kopalnico in s privatno teraso, ki ponuja 
spektakularen razgled na odprto morje.
Medtem ko je elegantna namestitev nedvomno 
ena izmed najbolj privlačnih značilnosti 
Sunseekerjeve jahte, pa ta izstopa z raznolikimi 
možnostmi zabave in sprostitve. Potniki 
lahko lovijo sončne žarke in se namakajo v 
jacuzziju, uživajo v adrenalinski vožnji z jet-skiji, 
se sproščajo ob kozarcu vina v enem izmed 
salonov, žurajo v lastni diskoteki ... in ob tem 

lahko preplujejo do štiri tisoč navtičnih milj, 
kar pomeni, da če štartajo iz Monaka, kjer je 
Eddijeva jahta zasidrana, lahko v dobrih dveh 
tednih brez postanka, ob plovbi z 10 vozli, na 
kopno stopijo na idiličnem karibskem otoku 
Antigua. Mislim, da lahko z gotovostjo rečemo, 
da jim ne bo dolgčas.

Ava Tomlje
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bigg-r.com
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Hrana, ki jo pripravljamo, je prava paša za oči, izjemne 
vonjave pa bodo v vas prebudile neverjeten apetit. 

Raznoliki okusi so zapeljivi, eksotični in gurmanski, vaša 
želja po dobri, zdravi hrani bo popolnoma zadovoljena. 

Kuhinja temelji na ajurvedskih osnovah, s pridihom 
mediteranske in klasične kuhinje, zato se na jedilniku 

najde nekaj za vsakogar. 

Restavracija Radha Govinda
Žibertova 23, Ljubljana

070 284 547 

Vegeposlaništvo Radha Govinda Street food BTC 
Šmartinska 152, Ljubljana 

051 308 725

www.radhagovinda.si



Skozi	 zgodovino	 so	 veliki	 umetniki	 ustvarili	 nešteto	 osupljivih	 kipov	
z	 različnimi	 razlogi	 in	 v	 različnih	 velikostih,	 a	 vsak	 izmed	 njih	 govori	
unikatno	 zgodbo.	 Preko	 kiparstva,	 večnega	 jezika	 umetnosti,	
smo	 komunicirali	 že	 od	 začetka	 časa	 in	 bomo	 nadaljevali	 do	 konca	
človeštva.	 Ko	 obstaja	 tako	 bogata	 zbirka	 čudovitih	 skulptur,	 ki	
nas	 navdahnejo	 in	 ganejo,	 je	 težko	 izluščiti	 najlepše,	 zato	 vam	 raje	
predstavljamo	najslavnejše	kipe	na	svetu.
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Najslavnejši	kipi	na	svetu

večnega jezika
MANIFESTACIJE
UMETNOSTI

Kip Kristusa Odrešenika
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Kip Kristusa Odrešenika, Brazilija
Nad živahnim mestom Rio de Janeiro bedi 
slavni kip Jezusa Kristusa, ki so ga na najvišji vrh 
v okolici – Corcovado postavili leta 1931. Tam 
stoji, težak 635 ton, v vsej svoji veličini in kot 
zaščitnik mesta razteza svoje roke kar 28 metrov 
v širino. Umetnina, ustvarjena v stilu art deco, 
se je uveljavila kot simbol krščanstva in postala 
ena najpomembnejših kulturnih znamenitosti 
Brazilije. Veličastno strukturo Cristo Redentor so 
leta 2007 razglasili tudi za enega izmed sedmih 
čudes sveta.

Mala morska deklica, Danska
Slavni kip, ki krasi promenado Langelinie od leta 
1913, je bil izdelan po naročilu Carla Jacobsena, 
sina ustanovitelja znamenite danske pivovarne 
Carlsberg. Ta je navdih za skulpturo dobil na 
predstavi baleta Mala morska deklica, ki temelji 
na istoimenski pravljici Hansa Christiana 
Andersena. Danes osrednji turistični magnet 
Københavna dnevno privablja množice, ki 
fotografirajo bronasto sireno, ki se je v pravljici 
zato, ker se princ ni zaljubil vanjo, vrgla v valove 
in se spremenila v morsko peno.

Mala morska deklica

lepavida_spa_oglas_2017_210x297.indd   1 15/05/17   14:39
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Kip svobode, ZDA
Za milijone priseljencev je (bil) Kip svobode, 
ena najprepoznavnejših ikon Združenih držav 
Amerike, prva podoba obljubljene dežele. V 
New York je prispel leta 1885 kot francosko 
darilo Američanom, slavnostno pa so ga na 
otoku Liberty pred tisočimi opazovalci uradno 
odprli leto kasneje. Kip predstavlja rimsko 

Kip svobode

boginjo svobode, ki v visoko iztegnjeni desni 
roki drži baklo, v levi pa nosi ploščo z vtisnjenim 
datumom ameriške deklaracije neodvisnosti. 
Ogromni spomenik, ki je delo francoskega 
kiparja Frederica Augusta Bartholdija in 
inženirja Gustava Eiffla, sega kar 93 metrov v 
višino in je uvrščen med Unescovo svetovno 
kulturno dediščino.
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Moai, Velikonočni otok
Velike kamnite glave, ki se dvigajo iz zemlje 
na Velikonočnem otoku, so eno najbolj 
fotografiranih svetovnih čudes. Skrivnostni 
kipi moai so monolitske vulkanske figure, ki 
jih je izklesalo ljudstvo Rapa Nui med 10. in 
15. stoletjem. Še vedno ostaja njihov namen 
nepojasnjen, ni znano niti, kaj predstavljajo: 
božanstvo, mitološko osebo ali pomembne 
prednike. Večina izmed 887 kipov je lociranih 
ob ognjeniškem kraterju Rano Raraku, saj je ta 
predstavljal vir materiala za polinezijske kiparje.

Ava Tomlje

Velika sfinga, Egipt
Gromozanski kip sfinge, ki je pol človek in pol 
lev, varuje Keopsovo piramido ter je objekt 
neštetih legend in skrivnostnih zgodb. Lev je 
bil v starem Egiptu zelo pomemben simbol, 
ki so ga povezovali z močjo sonca, sfinge pa 
so bile kot simbol modrosti in moči varuhinje 
templjev. Starodavna civilizacija je Veliko sfingo 
v Gizi zgradila med vladavino faraona Kafre v 
26. stoletju pr. n. št., vendar še danes ostaja ena 
najpomembnejših skulptur na svetu. S svojimi 
izjemnimi merami – visoka je 20 metrov, 
dolga pa kar 73 metrov, zahteva občudovanje 
vsakega, ki se pojavi pred njo.

Moai

Velika sfinga

Znamka Australian Gold je največja in najbolj 
prepoznavna znamka porjavitvenih losjonov za 
solarije že več kot 25 let. 

Formule izdelkov Australian Gold so zasnovane 
na naravnih sestavinah, z namenom spodbuditi 
najtemnejši možni ten posameznega tipa kože, ob tem 
pa omogočiti zdrav izgled kože in vaš lastni porjavitveni 
odtenek. 

Zdrava koža hitreje in temneje porjavi in ostane dlje 
zagorela. Rezultat je tudi bolj obstojen zlat ten kože. 

DISTRIBUTER: EUROSOLAR KOZMETIKA D.O.O., 4000 KRANJ
WWW.AUSTRALIANGOLD.SI, INFO@EUROSOLAR.SI

TELEFON: 040 165 052

PRODAJA:
WWW.HRAMLEPOTE.SI

NEGA TELESA PO SONČENJU
KREME ZA SONČENJE V SOLARIJU
KREME ZA NARAVNO SONČENJE
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Chateau	Kamnik	

kreacije iz
VINSKE

MAKEDONIJE

Chateau	 Kamnik	 je	 butična	 vinska	 klet	 iz	 Makedonije,	 ki	 absolutno	
osvaja	s	svojimi	vinskimi	kreacijami.	V	njihovih	očeh	 je	grozdje	najbolj	
fina	osnova	okusov	in	arom,	iz	katerih	Kamnikovi	enologi	kreirajo	vina.	
Pomemben	je	okus,	vonj	ter	seveda	embalaža	in	etikete,	ki	jih	s	srcem	
nudijo	 ljubiteljem	 vina.	 Chateau	 Kamnik	 je	 postal	 neverjeten	 vinski	
fenomen	 v	 Makedoniji.	 Lahko	 bi	 rekli,	 da	 je	 Kamnik	 eden	 od	 vodilnih	
vinskih	 trendsetterjev	 v	 regiji.	 Poznani	 so	 po	 proizvodnji	 izredno	
kvalitetnih	 vin,	 ki	 vzbujajo	 ekstravaganco,	 stil	 in	 prefinjeno	 kulturo	
življenja.	 Kamnikova	 vina	 so	 nagrajena	 s	 številnimi	 nagradami	 in	 so	
razstavljena	v	najbolj	markantnih	muzejih	vin	na	svetu,	kot	na	primer	v	
La	Cité	du	Vin	v	Bordeauxu.



68     FASHION AVENUE

P
osvečenost in strast je 
skrito bogastvo vinske 
kleti Chateau Kamnik, ene 
najbolj poznanih vinarij v 
Makedoniji. Lastnik vinske 
kleti Ilija Malinkovski je od 

mladih let gojil posebno zanimanje za vina, se 
učil o njih in zbiral primerke z vsega sveta. Tako 
osebno navdušenje nad vinom je bil razlog, da 
je leta 2004 postavil temelje današnje vinske 
kleti in danes je teh nekaj vinskih trt preraslo v 
prelep vinograd s 16 hektari trte.
Vinogradi, kot tudi sama vinska klet, se nahajajo 
v skopski vinski regiji, na vzhodnem obrobju 
mesta Skopje, in se razprostirajo na gričevjih z 
nadmorsko višino 300 metrov in s pogledom 
na jug. Bližina planin omogoča odlično mikro 
klimo za gojenje vinske trte, s stalno prisotnostjo 
vetra, ki omogoča temperaturno regulacijo čez 
celo leto. Tu vzgajajo na novo razvite klone 

modernih vinskih sort grozdja, ki jih uporabljajo 
za proizvodnjo vina svetovnega ranga, ob 
sočasni uporabi biodinamičnih principov 
vinogradništva. Sorte, ki sestavljajo Kamnikove 
vinograde, so: Syrah, Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc, Merlot, Vranac, Pinot Noir, 
Carmenere, Sangiovese, Montepulciano, 
Arinarnoa od rdečih in Chardonnay, Sauvignon 
Blanc, Pinot Grigio, Gewurtztraminer, Moscato 
Giallo, Muscat Petit Grains, Viognier od belih 
sort.
Chateau Kamnik ustvarja močna črna vina, 
s katerimi si je odprl pot do svetovne slave. 
V principu je pri črnih vinih stil jasen. To so 
močna, bogata in polna vina, namenjena za 
uživanje in za zbiratelje. Vinska klet Chateau 
Kamnik je polna teh dragocenosti, nekaj jih 
še zori v sodih iz francoskega in ameriškega 
hrasta, nekaj jih je del arhivske kolekcije. Eden 
od najpomembnejših arhivskih draguljev je 

FASHION AVENUE     6968     FASHION AVENUE



70     FASHION AVENUE

Terroir Vranac 2011 Grand Reserva, vino, ki je 
leta 2013 zagotovilo sorti Vranac prvo nagrado 
na prestižnem londonskem Decanterju. Slave 
ni prineslo samo vinski kleti Chateau Kamnik, 
marveč tudi Makedoniji in Balkanu, ko so osvojili 
zlato medaljo in regionalno trofejo za centralno 
in vzhodno Evropo kot najboljše rdeče vino. 
Bela vina vinske kleti so medtem tipična po 
svoji aromatičnosti in prisotnosti sadnih arom 
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s cvetnimi toni. Ponudijo lahko tudi barikirana, 
takšna sta Chardonnay Barrel Fermented in 
Fumé Blanc. Eno od najbolj zanimivih vin je 
Golden Temjanika, prvo makedonsko vino, ki 
vsebuje delce pravega 23-karatnega zlata. V 
bleščeči paleti se nahajata še dva peneča vina, 
Spark Blanc de Blancs in Spark Rosé.

www.chateaukamnik.com
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Stari	pisker

kronične
ZA
MESOJEDCE
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Vizija	gostilne	Stari	pisker,	ki	je	
svoja	vrata	odprla	v	letu	2012,	je	
pripravljati	slastno,	izvirno	in	seveda	
kvalitetno	hrano.	Na	krožnikih	
ohranjati	prepoznavnost	jedi	in	
zagotavljati	vedno	boljše	nadgradnje	
naravnih	okusov,	ob	tem	pa	se	
spomniti	na	znanja	naših	prababic	in	
na	zanimivosti	sodobnih	kulinaričnih	
trendov.	Preprosta,	a	premišljena	
zamisel	je	prepričala	gurmane	z	vseh	
koncev	Slovenije	in	tudi	sveta,	ki	se	
z	veseljem	vračajo	v	celjski	hram	
vrhunske	gastronomije.	Tudi	sami	
smo	se	podali	na	njihovo	kulinarično	
popotovanje.
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Z
ačeli smo z aperitivom in za 
vroč dan prav primernimi 
kozicam, začinjenimi s čilijem 
in z olivnim oljem. Potem pa se 
je pričelo. Na mizo je prispelo 
meso v nepričakovani obliki. 

Natakar je na lični deski pred nas postavil goveji 
kostni mozeg, serviran s praženo čebulico, 
česnovim kruhom in slavno južnoameriško 
omako chimichurri, zraven pa se je znašel še 
kozarec za shoter, napolnjen s skrivnostno 
temno tekočino. Šef restravracije gospod Žilnik 
nam je pojasnil, da bomo pravi okus izkusili 
šele, ko bomo kost napolnili z mešanico tekile 
Mezcal, Bourbona in sladkega datljevega 
sirupa ter vse skupaj poplaknili. Prepustili smo 
se izkušnji in kljub temu da smo se pošteno 
zamazali, nam ni bilo žal, saj nas je kombinacija 
po domače povedano vrgla na rit. Po tej jedi so 
bila pričakovanja visoka in z navdušenjem smo 
pričakovali glavno kreacijo. Natakar je naznanil, 
da bo postregel s steakom Picanha, katerega 
nam je še surovega pokazal, da ga premerimo 
in potrdimo. Že čez nekaj minut se je pred 
nami znašel velik kos sočno pečenega mesa, 
ob njem pa se je kadilo iz miniaturnega, a še 

kako vročega žara. Prav posebno gurmansko 
doživetje je bilo po svojih željah si odrezati kos 
mesa in ga speči kar za mizo. Mnogi pravijo, da 
je Picanha, zadenjski del goveda, nadgrajen s 
plastjo slastne maščobe, najokusnejši košček, 
in priznavamo, da se tej trditvi pridružujemo. 
Ampak pozor, v Starem piskru si bodo ljubitelji 
mesnih dobrot lahko privoščili še mnoge druge 
vrhunsko pripravljene steake, izmed katerih so 
prav vsi zorjeni vsaj 60 dni in pečeni na odprtem 
ognju. V ponudbi najdemo vse od Porterhouse, 
Club, T-Bone, Ribeye, Tomahawk, Filet Mignon, 
do Gaucho, Ned Kelly in Entrecote steaka, ki 
so postreženi s pečenim krompirjem v foliji, z 
zelenjavo z žara in s hišnimi pomakami. Če si 
slučajno zaželite morske dobrote, ne boste 
razočarani – ostrige in jastog so kot za bogove. 
Potem pa še nekaj sladkega za konec. Mi smo 
okusili božanski tris čokolad na hrustljavem 
biskvitu s torticama Raffaello in Ferrero Rocher. 
Da bo celoten obrok lepo zaokrožen, pri Starem 
piskru poskrbijo z res bogato ponudbo kraft 
piva in najžlahtnejše kapljice.

www.stari-pisker.com



Zastopa in prodaja ZBR skupina d.o.o. Stegne 35,

 Ljubljana, 01 518 80 80, 

ekskluzivna prodaja v Galeriji BeArtAngel, 

Gornji trg 19, Ljubljana

spletna prodaja: www.zivikristal.com

VitaJuwel® - Kristalna voda - povsod z vami 

Kristalna voda VitaJuwel® je v popolni simbiozi s holističnimi 
pristopi k ohranjanju zdravja in trajnega dobrega počutja. Metoda 
VitaJuwel®, ki nežno poživi pitno vodo, združuje več stoletij staro 
tradicijo z najsodobnejšim oblikovanjem. Številni ljudje po celem 
svetu so že izkusili pozitivne učinke, ki jih ima VitaJuwel® na pitno 

vodo in na njihov vsakdan. Izkusite jih tudi vi.
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organsko
OKUSITE
Taman	Organic
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V	centru	Ljubljane	ni	več	izgovorov,	da	ne	bi	jedli	zdrave,	ekološko	
pripravljene	hrane,	saj	je	na	Nazorjevi	ulici	zaživel	bistro	Taman	
Organic,	prostor,	kjer	ne	boste	dobili	le	odlično	pripravljenih	jedi,	
temveč	začutili	lokalno	vzdušje	in	se	prepustili	objemu	naravnega	
in	domačega.

E
kološko pomeni boljše. Boljši 
okus hrane, boljši odnos do 
narave, boljše razmere za 
vzgajanje hrane in zemlje ter 
boljše za naše zdravje. Tudi 
kuhanje ni samo mešanje 

tehnik in okusov, zato je pomembno hrano 
pripravljati z odgovornostjo do vseh. Tega se 
zavedajo v novem bistroju Taman Organic, 
zato svojo zgodbo ustvarjajo v skladu z naravo 
in lokalnim okoljem ter strankam ponujajo le 
najboljše – ekološko pridelane izdelke. Zdrava 
prehrana, odlično vzdušje in certificirano bio 
pridelane jedi so glavni temelji restavracije, 
kjer v čudovitem modernem ambientu 
poleg okusa uživajo tudi ostali čuti. Vsak dan 

pripravljajo nove okusne specialitete, ki bodo 
ustregle tudi načinu prehranjevanja veganov, 
vegetarijancev in tistih, ki se izogibajo glutena. 
Bogata ponudba zajema sveže iztisnjene 
sokove, smoothije, hladne prigrizke, solate, tudi 
juhe, tople jedi in presne torte, ob spremljavi 
vrhunskih slovenskih vin in piv, pridelanih na 
eko način. Za poletno osvežitev so prav tako 
pripravili odlične limonade, domače ledene 
čaje in veganski sladoled.
Tudi tisti, ki živijo hiter tempo življenja, bodo 
dobili svoj košček narave, saj so v Taman 
Organicu zdrave dobrote, pripravljene na 
ekološki način, prav tako na voljo to-go.

www.taman-organic.si
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Vina	Frešer

ljubezen
ZAČUTITE
DO VINA



V	družini	Frešer	že	več	kot	stoletje	gojijo	ljubezen	do	vinske	trte	
in	 dela	 v	 vinogradu.	 V	 užitek	 jim	 je	 pobirati	 grozdje,	 ga	 stiskati	
in	 z	 njim	 polniti	 sode.	 S	 tem	 se	 ukvarjajo	 vse	 od	 leta	 1832,	 so	
sedma	generacija,	ki	to	počne.	Nazadnje	sta	Vladko	 in	Tatjana	
Frešer	vse	niti	predala	sinu	Matjažu,	ki	trenutno	skrbi	za	to,	da	
je	bogata	letina	skrbno	spravljena	v	steklenice.

L
ega Ritoznoja se razprostira 
na obronkih Pohorja na 400 
metrih nadmorske višine in 
ponuja razgled, ki sega vse 
do Boča in ptujske Donačke 
gore. Prve omembe kraja, kot 

uspešne podlage za vinogradništvo, segajo v 
davno leto 1500, ime Ritoznoj se je ohranilo 
od takrat pa vse do danes. Vinogradi družine 
Frešer obsegajo 12 hektarjev, na katerih 
uspevajo sorte Renski in Laški Rizling, Rumeni 
Muškat, Sauvignon, Chardonnay, Sivi Pinot in 
Modri Pinot. Trte obdelujejo strojno, za ostalo 
poskrbijo njihove pridne roke. Priznavajo, da je 

res precej dela, a ga opravljajo z ljubeznijo.
Vino, ki ga pridelajo, si zasluži, da se ob njem 
uživa v primernem ambientu. V družinski stari 
vinski kleti, ki šteje kar 300 let, lahko gostje 
najamejo sef, kjer bodo z najbližjimi, s prijatelji 
ali s sodelavci uživali v nepozabnih doživetjih 
vinskih okusov.
Po ustnem izročilu naj bi edinstveni vodnjak 
v tej posebni kleti oddajal čudežno energijo 
in s tem vplival na oplemenitenje vina ter 
hkrati pozitivno deloval tudi na ljudi, ki se v 
njej zadržujejo. Z umestitvijo vinske banke s 
petnajstimi sefi v to starodavno klet, so ji dodali 
še eno posebnost, z namenom deliti jo z vsemi 
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gosti ter jim omogočiti shranjevanje lastne zbirke 
vin pod temi edinstvenimi pogoji. Imena sefov 
so v čast antični Grčiji, ki je s svojimi pionirskimi 
metodami v pridelavi vin vplivala na zgodovino 
vina in razvoj vinarstva v skoraj vseh evropskih 
vinskih regijah, poimenovali po grških bogovih. 
Prav tako ima vsak izmed bogov povezavo z eno 
izmed petnajstih temeljnih človeških vrednot, ki 
so dandanes skupne večini ljudi na svetu. Glavni 
varuh vseh sefov je grški bog vseh bogov in ljudi 
Zeus, ki varuje vino in vse njegove kvalitativne 
lastnosti in prav tako skrbi za ostale bogove in 
s tem sefe, v katerih se hrani ekskluzivno vino 
Frešer.
Ob degustiranju vrhunskih vin Frešerjevi gostom 
postrežejo tudi z gurmanskimi dobrotami. 
Sladokusce razveselijo s slastno skutino ali z 
orehovo gibanico, ki sta narejeni iz domače moke, 
pečejo pa ju v krušni peči. K njima se prileže belo 
polsladko in aromatično vino, kot je Rumeni 
Muškat, ki očara s sadnim okusom in z vonjem 
bezga. Ne boste zgrešili, če poleg gibanice 
poskusite tudi ledeno vino znamke Prudentia, 
Laški Rizling. Prevzeli vas bodo sadni okus po 

citrusih, obogatenost z ostankom sladkorja 
in predvsem edinstven okus po prezrelem 
grozdju. Ljubitelje narezka medtem očarajo pri 
Frešerjevih doma pripravljene mesne dobrote, 
domače salame in pašteta z bučnimi semeni in z 
oljem, ki se naravnost zlijejo z Laškim in Renskim 
Rizlingom. Ker pa je vino od nekdaj poročeno s 
sirom, ponujajo tudi proizvode lokalne sirarne: 
od svežega, en dan starega sira, sira z ogljem, 
odležanega tri tedne, do tri mesece starega 
sira. Gostje lahko uživajo tudi hišno specialiteto, 
posebnost, ki je ni na voljo drugod: sire, obležane 
v rdečem vinu Modri Pinot, znamke Markus 
Roux. Sire ponujajo s posebnimi marmeladicami, 
značilnimi za okolje: s skutino marmelado, 
marmelado iz bezgovih jagod in seveda z 
marmelado iz vina. Ta je pripravljena iz rdečega 
vina Modri Pinot, jurke in ledenega vina. Katero 
vino se ujema s katerim sirom, boste najlažje 
preverili tako, da vino enostavno poskusite. Sicer 
velja nekakšno pravilo, da gredo sveži siri k svežim 
vinom in bogati siri k bogatim vinom.

www.freser.si
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Glamping	Olimia	Adria	Village

v objemu
LUKSUZ
NARAVE

V	družbi	termalnih	voda	so	znamenite	Terme	Olimia	nadgradile	
svojo	 ponudbo	 z	 nečim	 novim	 in	 drugačnim.	 V	 sklopu	 kampa	
Natura	je	nastal	eksluziven	glamping	resort	–	Glamping	Olimia	
Adria	 Village,	 ki	 združuje	 udobje	 in	 naravo	 ter	 je	 namenjen	
gostom,	 katerim	 navadni	 resorti	 niso	 dovolj	 in	 iščejo	 nekaj	
posebnega.	 Za	 vse	 ljubitelje	 luksuznega	 oddiha,	 romantike	 in	
narave,	za	tiste,	ki	želijo	spati	pod	zvezdnatim	nebom,	se	pa	ne	
želijo	odreči	luksuzni	namestitvi	s	petimi	zvezdicami.
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K
aj je glamping? Magičen, 
drugačen in privlačen. 
V oazi miru in narave so 
nameščeni ekstravagantni 
luksuzni šotori, ki gostom 
omogočajo stik z naravo in 

nudijo vrhunski prestiž v vzdušju pustolovskega 

duha. Ponavadi se nahajajo ob morju, rekah, 
plažah, vedno bolj priljubljeni so tudi na celini, 
kjer se spajajo z vrhunsko wellness ponudbo. 
Ime Glamping prihaja od besed glamour in 
camping – je preplet teh dveh konceptov in je 
zapolnil vrzel v turistični ponudbi za vse ljudi, 
ki si želijo kampirati, vendar brez neudobnih in 

negativnih strani.
Terme Olimia so znane kot ene najprestižnejših 
slovenskih term, ki v svoji ponudbi vključujejo 
vrhunske wellness vsebine. Nov glamping 
resort je rezultat partnerskega sodelovanja med 
podjetjem Terme Olimia d.d., ki je zagotovilo 
zemljišče in pripravilo teren, ter podjetja Adria 

dom d.o.o., ki je poskrbelo za opremljanje 
infrastrukture z namestitvenimi šotori in s tem 
predstavilo svojo znamko Adria Village. Celoten 
butični resort je rezultat kreativnega dela 
najboljših arhitektov za glamping na svetu, 
Glampro team, ki so povezali naravne elemente 
in ustvarili vrhunski videz v čarobnem vzdušju.
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Resort vključuje 20 moderno opremljenih 
glamping šotorov za 2 ali 4 osebe, kjer vas 
bosta samo pršenje dežnih kapljic in jutranje 
petje ptic spomnila na to, da ste pravzaprav 
v šotoru. Kampiranje se konča v trenutku, 
ko zaprete zaveso svojega šotora in stopite v 
»hotelsko sobo« z zasebno teraso, s kopalnico, 
televizijo, s klimatsko napravo, nekateri 
vsebujejo tudi majhno kuhinjo. Moderna 
»hotelska soba«, kot jo imenujejo, je popolno 
zlitje luksuzne namestitve in narave. Udobje 
luksuznih hotelov je vključeno neposredno v 
naravo, v arhitekturno dovršen resort, ki svoje 
goste navdušuje z visokim nivojem prestiža. 

Za čarobnost ne skrbijo samo šotori, temveč 
celoten ambient okoli njih: majhni potoki, 
ognjišča, plaža, bazen, zasebne masažne kadi 
ter nasploh prečudovita arhitektura parka. 
Tukaj se ustvarjajo posebna doživetja, kjer bodo 
gostje uživali v zunanjih dogodkih ob odprtem 
ognjišču, ob sončnem vzhodu na zasebni plaži 
in ustvarili nepozabne spomine. Vsako jutro jih 
bo pričakala košara z domačimi izdelki lokalnih 
podeželskih proizvajalcev, ki bo poskrbela za 
popoln začetek dneva.

www.terme-olimia.com
www.adria-holidays.net
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Vili	Sistiana	in	Friuli	Karst

idiličnem
ODDIH NA

KRASU

Izkusite	 Kras,	 deželo,	 kjer	 sta	 voda	 in	 burja	 v	 kamen	 izklesala	
neverjetne	 oblike,	 kjer	 na	 rdeči	 zemlji	 uspeva	 žlahtno	 vino	 in	 se	
na	prepišnih	podstrehah	sušijo	gastronomske	dobrote.	Od	tod	
boste	 odnesli	 enkratne	 spomine,	 vonj	 po	 Jadranskem	 morju,	
šepet	burje	 in	slike	kraške	gmajne	z	 lesketajočo	modrino	morja	
v	 daljavi.	 Prepustite	 se	 udobju	 kraških	 vil,	 kjer	 se	 toplina	 lesa	 in	
trdnost	kamna	prepletata	s	prijaznostjo	in	z	gostoljubnostjo	ljudi.
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N
a robu kraške planote 
se nahajata idilični vili 
Sistiana in Friuli Karst, ki 
predstavljata popolno 
dopustniško rezidenco 
za družino, skupino 

prijateljev ali za poslovne partnerje, ki bodo 
uživali v prelepi kraški pokrajini, domu pršuta, 
terana in svetovno znanih kraških jam.

Vila Sistiana
Vila leži na vrhu hriba v vasici Sela na Krasu, 
zelo blizu meje z Italijo; pravzaprav je najbližje 
nakupovalno središče v italijanskem Tržiču 
(Monfalcone). Srednjeveška vasica Štanjel 
je oddaljena le petnajst minut vožnje, proti 
morju pa se razprostira pogled na Tržaški zaliv 
z gradom Miramare, ki je priljubljena izletna 
točka, in Devinom, kjer na visoki pečini nad 

morjem prav tako kraljuje grajsko poslopje, 
vredno ogleda.
Sistiana skupno sprejme enajst oseb, ki jim 
bodo na voljo štiri minimalistično opremljene 
spalnice z dvema ležiščema, tri pomožna ležišča 
in tri prostorne kopalnice. Skupni prostori v 
pritličju – jedilnica, kuhinja in dnevna soba so 
sodobno opremljeni, po celotni vili pa so vidne 
sledi znamenitega kraškega kamna.

Za zabavo skrbita hišni kino z mini videoteko 
in zunanji bazen na vrtu, od koder se odpira 
čudovit pogled na kraško pokrajino in bližnje 
morje. Sprostitev ponujajo tudi infra savna 
in štiri kolesa, s katerimi se lahko podate na 
raziskovanje narave v okolici, ki zagotavlja mir 
in odklop od vsakdanjega vrveža. 
Gastronomske užitke si lahko pričarate na 
lastnem žaru, po želji pa vas oskrbnik popelje 



oglas v 
ambienti

v domačo vinsko klet v sosednji vasici ali 
organizira degustacijo vin pri okoliških vinarjih 
in pršutarjih. V pol ure se lahko zapeljete v 
Vipavsko dolino ali Goriška brda, kjer lahko prav 
tako uživate v dobri hrani in pijači ter številnih 
kulturnih in naravnih znamenitostih. Kulinarični 
izlet si lahko obogatite še z ogledom ene od 
kraških jam v bližini.

Vila Friuli Karst
V srcu kraške pokrajine v vasici Škrbina se 
nahaja vila Friuli Karst, moderno opremljena 
tradicionalna hiša s tipično opečnato streho. 
V hiši se lahko nastani največ dvanajst oseb, ki 
so jim na voljo štiri udobne spalnice z dvema 
ležiščema in štiri dodatna ležišča ter štiri lepo 
opremljene kopalnice. V dnevnem prostoru 

poleg jedilnice in kuhinje goste pričakata tudi 
finska savna in sobno kolo za vadbo.
Posebnost vile je dvesto let stara vinska klet, 
izklesana v živo skalo, kjer brbončice uživajo 
v degustiranju kraškega terana in v sušenih 
dobrotah lokalnih pridelovalcev. V vili vam po 
želji priskrbijo kuharja ali catering, lahko pa se 
sami preizkusite za velikim zidanim žarom na 
vrtu, ob katerem je moderen masažni bazen.
Če si boste želeli ogledati lokalne vasice in 
vinograde, vas v vili čakajo opremljena kolesa, 
lahko pa se predate tudi zabavi na morju z 
najemom jadrnice in preživite dan ob jadranju 
v Tržaškem ali Piranskem zalivu.

www.hisazrazgledom.com
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Ker zavese že dolgo niso več zgolj lovilci prahu!  
Svetovanje - Izmere - Šivanje - Montaža  

Salona zaves V - AMBIENTI: 
LJUBLJANA, Merkur BTC City, Šmartinska 152  
POSTOJNA, Mercator center, Tržaška 59

         www.v-ambienti.si
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Magičnost	 ni	 nikoli	 za	 prvim	 vogalom.	 Za	 njo	 se	 je	 treba	 kar	
malo	 potruditi.	 Dogodi	 se,	 da	 ko	 iščete,	 tudi	 najdete.	 Tako	 je	
tudi	z	resortom	Meneghetti.	Morate	stran	od	glavne	ceste,	ki	
vodi	od	sredine	Istre	proti	Puli,	stran	od	mest	in	umazanije,	na	
makadamsko	cesto	v	praktično	brezpotje	in	tam	najdete	idilično	
oazo	–	Stancijo	Meneghetti.
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Stancija	Meneghetti

v
ČAROVNIJA
ISTRI
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N
a koncu ene takšne 
poti, ki je postavljena 
na magičnem istrskem 
polotoku, vas pričaka 
oaza miru, s petjem ptic, 
oglašanjem škržatov, z 

opojnim vetričem, z vonjem po dišeči kadulji, 

sivki, s povsod prisotnim vonjem grozdja in 
rož, ki cvetijo ob vinski trti. Stancija Meneghetti 
nadaljuje tradicijo proizvodnje najboljšega 
vina in olivnega olja, ki v Istri izvira še iz dobe 
Rimljanov. Vino so tukaj proizvajali že v sredini 
19. stoletja, nov list v zgodovini proizvodnje 
vina pa so v Meneghettiju, pod vodstvom 

družine Plišo, obrnili leta 2000, ko so prevzeli in 
popolnoma preuredili in zasadili prve oljke in 
vinsko trto. 
Pozicioniran v podeželjskem okolju sredi 
nedotaknjene narave, Wine hotel Meneghetti 
gostom nudi luksuz in zasebnost. Hotel neguje 
posebno sofisticiranost in pristnost s svojo 

istrsko arhitekturo. Stare lesene preklade in 
tlaki kmečke arhitekture istrskega kamna v 
kombinaciji z modernim in antikvariatnim 
pohištvom namestitvi ustvarjajo edinstveno 
scenografijo za idealen počitek. Od leta 2016 
ima hotel v svojem sestavu 25 luksuznih enot: 
deset sob in apartmajev ter petnajst razkošnih 



rezidenc z lastnimi terasami in vrtovi. Hotel 
je od leta 2013 član mednarodne skupine 
ekskluzivnih hotelov in restavracij Relais & 
Chateaux in dobitnik neštetih nagrad in 
priznanj, od katerih moramo poudariti, da je 
uvrščen med deset najboljših svetovnih hotelov 
po izboru gostov preko aplikacije Booking.com 
za leto 2014, in med deset najboljših evropskih 
food hotelov po izboru magazina Geo Saison 
za leto 2016.
Restavracija Meneghetti, ki je odprta vsak dan 
za kosila in večerje, neguje moderni stil kuhanja, 
ki temelji na lokalni hrani v izvedbi šefov 
kuhinje, Danijele Pifar in Bojana Vukovića. Duet 
že več kot 10 let skupaj pretvarja tradicionalne 

istrske recepte v nova kulinarična doživetja. 
Njihov sofisticirani kulinarični izraz preslikava 
dinamičen odnos med ruralno in urbano Istro, 
ki temelji izključno na sveži in zdravi hrani 
lokalnih proizvajalcev.
Gosti, ki si želijo počitka, se lahko brezbrižno 
sproščajo z masažami ali v novem spa centru 
Energy Clinic. Tisti, ki želijo aktivni dopust, lahko 
uporabljajo fitnes, savno ali dva zunanja in en 
notranji bazen. Lahko se tudi sprehajajo, tekajo 
ali kolesarijo. Letos prav tako nudijo privatno 
morsko plažo Meneghetti beach, samo nekaj 
minut hoje oddaljeno od hotela.

www.meneghetti.hr
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CARE
WITH GREAT CARE COMES GREAT HAIR

S POPOLNO NEGO DO POPOLNIH LAS

CENITE SVOJE LASE IN ZA NJIH IZBERITE  NAJBOLJŠE!
Za najbolj optimalne rezultate poiščite nasvet in preizkusite poseben tretma z linijo CARE  (Satin oil) v izbra-
nih frizerskih salonih. Lasje bodo na novo oživeli! Seznam salonov najdete na spletni strani www.keune.si .

Distributer: KEUNE ADRIA d.o.o., Ljubljana, tel. 0590 69640,  info@keune-adria.si  www.keune.si
Facebook Keune Slovenija, Instagram Keuneslovenia    

Večina težav z lasmi ima svoj izvor v lasišču. Delovanje negovalne linije Keune CARE temelji na skupini petih esencialnih mineralov, 
ki preverjeno izboljšujejo stanje lasišča, s tem pa tudi las. Takoimenovani Essential Mineral Complex (cink, baker, silicij, železo in 

magnezij) vsebuje vsak izdelek negovalne linije  CARE. 
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Gal	Gadot

Čudežne
DOMINACIJA
ŽENSKE

Po	 štirinajstih	 celovečercih,	 v	 katerih	 sta	 nas	 zabavala	
Batman	 in	 Superman,	 je	 naposled	 le	 napočil	 čas,	
da	 na	 velikem	 platnu	 občudujemo	 tudi	 Čudežno	
žensko,	 najbolj	 slavno	 superjunakinjo,	 ki	 bo	
pokazala	 moškim,	 kako	 se	 zadevi	 streže.	
Lepa,	 dobrosrčna,	 inteligentna	 in	 predana	
kot	 amazonska	 princesa,	 ki	 jo	 upodablja,	
se	 je	 Gal	 Gadot	 v	 času,	 ko	 je	 postalo	
opolnomočenje	 žensk	 tako	 osrednja	
tema,	 uveljavila	 kot	 neverjetena	
vzornica	za	dekleta	po	vsem	svetu.
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Z
e pri petih letih se Gal 
Gadot ni dalo ignorirati. 
Njena mama se spominja 
družinskega srečanja, ki se 
je zavleklo pozno v noč, a 
dolgo po tem, ko so ji prebrali 

pravljico in jo prepustili spancu, je deklica 
skočila iz postelje in se pridružila zabavi. Ker je 
sprva nihče ni opazil, je pozornost zahtevala kot 
prava bodoča zvezdnica: zagrabila je cev in vse 
navzoče poškropila z vodo in zraven zavriskala: 
»Poglejte me!« Vse od takrat energična Gal 
izstopa iz ozadja. V multimilijonski adrenalinski 
franšizi Hitri in drzni je kljub stranski vlogi 
mnogokrat zasenčila slavne soigralce 
kot Gisele, bivša strokovnjakinja za orožje 
izraelske obveščevalne službe Mossad. Tudi v 
superherojski akciji Batman proti Supermanu: 
Zora pravice, kjer je prvič upodobila ikonično 
vlogo Čudežne ženske, je zahtevala ravno 
toliko pozornosti kot glavna junaka filma.
S tem je samozavestna lepotica najboljše upanje, 
da razbije stekleni strop filmske industrije. 
Kljub uspešnim predstavam Margot Robbie 
v Odredu odpisanih ali Scarlett Johansson v 
Maščevalcih, hollywoodski studiji ne želijo 
tvegati še kakšne polomije, kot sta bili 
Catwoman ali Elektra. A očitno je prišel 
čas, da Čudežna ženska, nesmrtna 
amazonska vojna princesa, po 76 
letih dobi čisto svoj film, in to 
narejen velikopotezno. 
Če je izdajalec stripov DC 
želel drzen glamur, je z Gal 
naredil pravo odločitev. 

Miss Izraela pri 18 letih je kljub uspešni karieri 
zapustila manekenski svet, da bi odslužila 
vojaški rok v izraelskih obrambnih silah, kjer 
je delovala kot bojna trenerka. Priučila se je 
tudi spretnosti z orožjem in različne taktike 
bojevanja, ki so bile sicer skorajda neuporabne, 
ko je študirala pravo, toda kasneje v Hollywoodu 
so ji prišle pošteno prav.
Medtem je dvanajst tisoč kilometrov stran 
losangeleški direktor izbora igralcev na steni 
manekenske agencije opazil Galin obraz in 
jo povabil na avdicijo za Bondovo dekle v 
Kvantumu sočutja, 22. filmu o najslavnejšem 
tajnem agentu. Vloga je sicer romala v roke Olge 
Kurylenko, a nič ne de, saj jo je isti direktor 
izbral za tri nadaljevanja izjemno 
uspešne franšize Hitri 
in drzni, kjer je 
navdušila z 
lastnim 
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izvajanjem drznih kaskaderskih točk. Sledili sta 
vlogi v trilerjih Zločinski um in Triple 9, kjer je 
rjavolaska zaigrala ob svetovno znanih zvezdah. 
Toda v tistem času je bila še pomembnejša 
skrivnostna avdicija, saj ji je ta spremenila 
življenje. Skrivnostna zato, ker ni smela niti 
izvedeti, za kateri film gre, pomembna pa zato, 
ker si je z njo zagotovila vlogo superjunakinje 
Čudežne ženske. 
Gre za prvo superherojsko senzacijo v več kot 
desetletju, kjer je ženska prevzela glavno vlogo 
in tudi režijo. Vse niti je vklekla Patty Jenkins, 
kateri so zaupali budžet v vrednosti več kot 100 
milijonov dolarjev, da čimbolje izvrši alternativo 
agresivnim moškim superherojem in Čudežno 
žensko oziroma njeno skrivno identiteto Diano 
Prince prikaže, kot si jo je zamislil ustvarjalec 
William Moulton Marston; kot zaščitnico 
nedolžnih, lepo, dobrosrčno, obdarjeno s 
supermočmi in s čarobnim orožjem.

Kljub temu da so mnogi dvomili v uspeh 
filma, je Čudežna ženska dominirala svetovnim 
kinematografom. Z vrhunsko interpretacijo Gal 
je nastal kompleksen in karizmatičen končni 
izdelek, ki se je povzpel na četrto mesto najbolj 
uspešnih filmov v zadnjem letu. Za doseg tega 
je predana 32-letnica morala teči, skakati in se 
bojevati v razkazujočem kostimu sredi ledene 
londonske zime, po zaključku pa se je z velikim 
nosečniškim trebuščkom vrnila v studio, saj 
je ekipa želela narediti dodatne kadre – Gal 
je očitno neke vrste čudežna ženska tudi v 
realnem življenju. 
Ker jeseni v kinematografe prihaja še film Liga 
pravičnih, kjer se bo moštvo superjunakov 
borilo proti novi grožnji, bo simpatična Izraelka 
postala še večja senzacija – ne zgolj v vesolju 
stripov DC, ampak tudi v pravem.

Ava Tomlje
NOVO

KULTNI
IZDELEK

Močan duo proti temnim madežem
VINOPERFECT

Uvoznik in zastopnik: VivaDerm d.o.o., Šmartinska cesta 106, Ljubljana, www.vivaderm.si
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Špica

CITYPARKOV ROJSTNI DAN

»Citypark je špica. Res sem vesel, da v tako velikem številu skupaj praznujemo njegov rojstni dan,« je 
več kot 11.500 zbranih pozdravil direktor Cityparka Toni Pugelj in dodal: »Ta dogodek, ki smo ga danes 
videli, je eden izmed redkih oziroma edinstven, saj v Ljubljani še nismo imeli modne revije na vodi. Vse 
to vam organizira Citypark. Zakaj? Ker ste ravno vi tisti, ki nas navdušujete. Trudimo se za vas. To nam 
bo obveza tudi v prihodnje.« Dogajanje na ljubljanski Špici je bilo spektakularno, kot se za 15. rojstni 
dan največjega nakupovalnega središča v Sloveniji tudi spodobi.
Romantično Špico, nekdaj priljubljeno zbirališče ljudi v osrčju Ljubljane, so z največjim koncertom na 
plavajočem odru sredi Ljubljanice, kjer je sodelovalo kar devet glasbenikov in glasbenih skupin ter z 
živahnim in ekskluzivnim modnim spektaklom, za en dan spremenili v prestolnico mode. Čaroben 
lesket vodne zavese, magična razsvetljava in dih jemajoč plavajoči oder, ki je na vrhuncu večera 
postregel z neponovljivo modno revijo, ji je nadel utrip svetovljanskosti.
Prvič smo na plavajočem odru videli tudi izjemen voditeljski par, eno naših najuspešnejših igralk, 
ki deluje tudi v tujini, Katarino Čas, ter raperja, glasbenika in igralca Joseja Nzobandora. Jose je na 
romantičnem zmenku osvajal Katarino, ki se je na koncu modne revije zaljubila vanj.

Citypark že 15 let v Slovenijo prinaša modne trende evropskih prestolnic. Pod eno streho je v vseh 
teh letih združil trgovine in blagovne znamke, ki jih v Sloveniji pred tem še ni bilo. Kar v devetih 
skupinah so se manekenke in manekeni v stilsko dovršenih oblačilih ter v modnih kosih najnovejših 
in najmodernejših blagovnih znamk sprehodili po dih jemajoči nakupovalni ulici, postavljeni na 
reki Ljubljanici. Stilsko jih je opremila priznana stilistka Metka Albreht. Utrip živahnosti največjih 
nakupovalnih središč sveta so na modni reviji pričarali tudi plesalci.
Nepozaben modni šov so s priredbami pesmi o Ljubljani v celoto povezali številni glasbeniki – Grega 
Skočir, Hamo, Jana Šušteršič, Lea Sirk in Maja Keuc.  Za vrhunsko zabavo je poskrbel tudi legendarni 
slovenski glasbenik Magnifico, pred njim pa tudi hrvaška skupina Jinx. 
Zadnje modne trende, drobne detajle in glamurozne stylinge, ki so jih prikazovali tudi na ogromnih 
projekcijskih površinah nad reko, so si med drugim ogledali številni znani obrazi: Manca Špik, Lado 
Leskovar, Nina Gazibara, Jonas Žnidaršič, Ula Furlan, Lorella Flego, Milan Gačanovič in Urša Drofenik.
Citypark ljudem z več kot 250 dogodki polepša prav vsak dan. Ob praznovanju jubilejnega rojstnega 
dne ni pozabil niti na mlade in naše najmlajše. Najstnice in najstniki so se zabavali ob glasbenih ritmih 
ta hip enega izmed najbolj popularnih duov, dua BQL in pevke Klare Jazbec. Najmlajši so se družili 
v napihljivem gradu, se smejali ob nastopu klovna Jake in se s poslikavo obraza prelevili v posebna 
pravljična bitja. Bogata in zanimiva je bila tudi gostinska ponudba.
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Ekipa Cityparka:
Anita Bosilj, Toni Pugelj, Klavdija Miklavžin Javornik, 

Andrej Ropret, Maja Vidmar

Toni Pugelj  - direktor Cityparka Katarina Čas in Jose Nzobandora Magnifico

Katarina Čas in Toni Pugelj  

Spektakularna modna revija na Ljubljanici z izjemnimi modnimi sprehodi
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Založnik: Fleetman d.o.o., Njegoševa 19, 1000 Ljubljana
Odgovorni urednik: Matjaž Tomlje, Pomočnica glavnega urednika: Ava Tomlje

 Tisk: Printera.hr, Distribucija: Delo Prodaja d.d. 
Na podlagi ZDDV-1 sodi revija med proizvode, za katere se obračuna DDV po stopnji 9,5 %.
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