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Ne	stori	drugemu	tistega,	kar	ne	želiš,	da	drugi	storijo	tebi.

Ko	v	državi	vlada	red,	je	sramota	biti	reven.	Ko	v	državi	vlada	kaos,	
je	sramota	biti	bogat.

Če	narod	nima,	kako	ima	lahko	vladar,	ki	je	oče	naroda?

Človek,	ki	naredi	napako	in	je	ne	popravi,	je	naredil	še	eno	napako.

Ne	skrbi	za	to,	da	boš	dobil	dobro	delovno	mesto,	ampak	skrbi	za	
to,	da	boš	pridobil	tisto,	s	čimer	si	boš	to	mesto	zaslužil.

V	življenju	obstajata	dve	osnovni	izbiri:	da	sprejmemo	stanje,	
ki	obstaja,	ali	pa	da	sprejmemo	odgovornost	za	njegovo	

spremembo.

Kdor	vlada	s	krepostjo,	je	kot	severnica.	Ostaja	na	svojem	mestu	
in	vse	zvezde	jo	obkrožajo.

Če	pogledate	v	svoje	srce	in	ni	tam	nič	narobe,	zakaj	bi	skrbeli?

Zatiralske	vlade	se	je	treba	bati	bolj	kot	tigra.

Le	najbolj	pametni	in	najbolj	butasti	se	ne	spreminjajo.

Plemenitemu	človeku	ni	nič	absolutno	pozitivno	ali	absolutno	
negativno.	Vse	ocenjuje	pravično.

Brez	ljubezni	ni	odnosov.	Brez	spoštovanja	ni	pravičnih	odnosov.

Naj	vas	ne	skrbi,	da	vas	drugi	ne	cenijo.	Skrbi	naj	vas	lastna	
nesposobnost.

Samo	misliti	je	lahko	zelo	nevarno.	Samo	delati	je	lahko	zelo	
neumno.	Najbolj	modro	in	ustvarjalno	je	misliti	in	delati.

Naj	ti	ne	bo	težko,	če	te	ljudje	ne	poznajo,	važno	je,	da	ti	poznaš	njih;	
prizadevaj	pa	si,	da	boš	postal	vreden	tega,	da	te	ljudje	spoznajo.

Lahko	je	sovražiti,	a	težko	je	ljubiti.	Stvari	delujejo	po	tem	načelu.	
Vse	dobre	stvari	je	težko	doseči,	slabe	pa	pridobiš	z	lahkoto.

Če	razmišljaš	za	eno	leto	vnaprej,	posadi	seme.	Za	dobo	10	let	
posadi	drevesa,	za	obdobje	100	let	pa	poučuj	ljudi.

Starost,	verjemite,	je	dobra	in	prijetna	stvar.	Res	je,	da	ste	rahlo	
odrinjeni	z	odra,	vendar	vam	je	kot	gledalcu	dano	udobno	stojišče	

v	ospredju.

Ne	želi	si	hitrih	uspehov	in	majhnih	ugodnosti.

Bolje	diamant	z	napako	kot	kamen	brez	napake.

Konfucij (551 pr. n. št. - 479 pr. n. št.)

UVOD

+ AKUMULATORSKI TRIMER PO POSEBNI CENI 99,- €
Copyright© 2018 Husqvarna AB (publ). Pridružujemo si pravico do sprememb cen in tipkarskih napak. Akcija traja od 1.3.-30.8.2018. Vse navedene cene so neobvezujoče priporočene maloprodajne cene z DDV.

NOVO AUTOMOWER® 315X
•  Za zelo kompleksne travnate 

površine in kratke čase košnje
•  Izredno tihi pogonski motorji z 

Ultrasilent tehnologijo
• Automower® Connect serijsko
• LED žarometi
• Z  GPS podprta navigacija
• Maksimalen naklon 45 %
• Za površine do 1.500 m² (+/– 20 %)
• 9,5 kg

2.397,– €
brez inštalacijskega materiala

NOVA SERIJA
AUTOMOWER® X-LINE
Prestižne lastnosti nove serije robotskih kosilnic Husqvarna Automower® X-Line postavljajo 
avtomatsko košnjo na nov nivo. Z aplikacijo Automower® Connect lahko robotsko kosilnico 
preko pametnega telefona upravljate, spreminjate nastavitve, ji sledite ali celo vidite natančnen 
položaj s pomočjo GPS funkcije. Z GPS podprta navigacija košnje tudi pri kompleksnih travnatih 
površinah zagotavlja enakomerno pokošeno površino. S svojim novim X-Line dizajnom in LED 
žarometi pa bo vaša robotska kosilnica izgledala prav tako dobro kot vaša trata!

ŽE VESTE KDO BO KOSIL 
VAŠO ZELENICO, MED 
TEM KO BOSTE UŽIVALI 
NA DOPUSTU?

Več o trajanju in pogojih akcij „5 let garancije“ in 
„Garancija zadovoljstva“ si  preberite na  

www.husqvarna.com/si/5-let-garancije/ in 
www.husqvarna.com/si/garancija-zadovoljstva/.
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Ronald	Hew	Thomson
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Ne	srečate	vsak	dan	človeka,	polnega	energije	in	navdušenja.	V	
Švici,	na	vinorodnem	pobočju	Ravoire	s	prekrasnim	pogledom	
na	mesto	Martigny,	ki	je	streljaj	oddaljen	od	Ženevskega	jezera	
na	eni	strani,	gorskega	prelaza	St.	Bernard	in	na	drugi	strani	
gore	Mont	Blanc,	smo	se	pogovarjali	s	76-letnim	mednarodnim	
poslovnežem	 Ronaldom	 Hew	 Thomsonom.	 Danes	 je	 razpet	
med	domovanjem	v	Švici,	med	špansko	morsko	vilo	v	Marbelli	
in	 med	 hišo	 v	 Manchestru	 v	 Angliji.	 Gospod	 Thomson,	 ki	 je	
vodil	 kar	 nekaj	 multinacionalk,	 zna	 še	 vedno	 odigrati	 vlogo	
poslovneža	v	večjih	mednarodnih	poslih.	A	najraje	se	pohvali	s	
svojim	vinogradom	in	z	odličnimi	vini.
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Kakšna vina pridelate tukaj na tem prelepem 
delu Švice?
Seveda odlična: Chasselas, Chardonnay, sivi in 
beli pinot od belih in Pinot Noir, Gamay, Cornalin, 
Humagne Rouge in Syrahn od rdečih. Odlična 
sončna lega tega predela in mila klima, ki prihaja 
preko Italije iz Mediterana, pripomore, da vinska 
trta tukaj dobro uspeva. Vendar sem zdaj zaradi 
potovanj in preveč skrbi z dnevnimi opravili dal 
vinograd v najem, a še vedno skrbim za kakovost 
vina.

Zanimivo je oblikovanje etikete vaših vin z 
lepimi rožnimi dizajni.
Poleg vinske trte sem ljubitelj cvetja in sem se 
zato odločil, da oblikujem s svojim znancem iz 
Philip Morrisa, s Stenom Odmanom, etikete z 
rožnimi cvetovi. Dobro so bile sprejete pri vinskih 
strokovnjakih.

Vaš življenjski podvig je postavitev podjetja 
Philip Morris v Evropi in Afriki s sedežem 
tukaj v Lausanni. Kdo vam je kot mlademu 
irskemu ekonomistu zaupal ta izziv?
Bil sem mlad asistent v revizorski hiši v Londonu in 
delali smo za Philip Moris USA. Tako sem spoznal 
njihovega predsednika, ki mi je takrat, ko je bil 
ameriški tobačni gigant aktiven samo v Združenih 
državah, naročil, da postavim ekspozituro za 
Evropo in Afriko. Odprl sem majhno pisarno 
v Lausanni. Ko sem podjetje zapustil, je zame 
delalo štiri tisoč ljudi v petdesetih državah in z 
ducat tovarnami.

V Ameriki je bil Marlborov promotor kavboj. 
Kako ste vi pristopili k temu v Evropi?
V Ameriki so takrat promovirali najmočnejši 
Philip Morrisov brand Marlboro s kavbojem. 
V Evropi to ni bilo najbolj primerno. Sam sem 
ljubitelj Formule 1 in velikih junakov, ki so dirkali 
v kovinskih škatlah. Odločil sem se, da bom 
nadomestil kavboja z dirkačem Formule 1. V vsaki 
državi, kjer smo bili uspešni, smo izbrali dirkača. 
Najprej smo sodelovali z moštvom BRM, kasneje 
smo presedli k McLarnu, kjer smo bili tudi najbolj 
uspešni.

Ecclestonov prvi marketinški človek je bil 
Patrick McNally. Zanimivo je, da ste ga 
lansirali prav vi.
Patrick je bil mlad angleški novinar, ki je spremljal 
dirke Formule 1. Ko sem bral njegove članke, sem 

bil prijetno presenečen in dal sem mu nalogo, 
da je za nas pripravljal PR članke in jih plasiral 
v medije. Ko smo se pogajali z Ecclestonom 
okrog oglaševanja na dirkah, se nam je McNally 
kasneje po sestanku pridružil in vzbudil je 
interes Bernieja. Takoj ga je zaposlil v Formuli 
1. Kasneje je za njih vodil podjetje All sports 
management v Ženevi, ki je tržila F1 in njegova 
ideja je bil tudi Paddock VIP Club.

Kako to, da ste zapustili mesto 
predsednika Philip Morrisa in odšli v Pariz 
za predsednika kozmetičnega koncerna 
Revlon?
Dobil sem dobro ponudbo takratnega 
ameriškega kozmetičnega velikana Revlona. 
Hotel sem se preizkusiti še v kozmetiki. Odprl 
sem pisarne v Parizu in postavil oddelek za 
Evropo.

Kasneje ste odprli privatno podjetje 
Alesia na lepi lokaciji Chateau Banquet.
Z znanjem, ki sem ga v letih pridobil s 
potrošniškimi izdelki, in s privarčevanim 
denarjem, je bil že skrajni čas, da postavim svoje 
podjetje. V Ženevi sem s partnerji kupil grad 
Chateau Banquet in postavil grupacijo Alesia, ki 
se je ukvarjala s kozmetiko in francoskimi vini.

Z Walter Wolfom ste lansirali tudi moško 
kozmetično kolekcijo.
Walter Wolfa sem poznal iz Formule 1. 
Sponzorirali smo Franka Williamsa, prav tako 
ga je tudi on. Ko je od Franka kupil moštvo, ni 
imel na avtomobilu nobene reklame. Ponudil 
sem mu, da mu kreiram blagovno znamko za 
moške izdelke od kozmetike naprej in postala 
sva partnerja. Uspešno smo lansirali kozmetiko, 
usnjeno kolekcijo in športno konfekcijo za 
uspešnega moškega. Ko je zapustil Formulo 
1, za mene zaradi izpada promocije na TV ta 
posel ni bil več zanimiv, zato sem izstopil iz 
partnerstva.

Kaj menite o Sloveniji?
Prelepa čudovita dežela s preprostimi in 
prijaznimi ljudmi.

FASHION AVENUE     11

Matjaž Tomlje



K
O

Z
M

E
T

IČ
N

E
	N

O
V

O
S

T
I

NUTRISSLIM	SKIN	LIFT	KOLAGEN

Po 25. letu začne koža postopoma izgubljati svojo prožnost, saj se tvorba in 
obnavljanje kolagena zmanjšata, kar vodi do vidnih znakov staranja, izsušene 
kože in nastanka gub. Kolagen je namreč najpomembnejša beljakovina, ki 
skrbi za mladosten videz kože, las in nohtov. Nutrisslim predstavlja najbolj 
kakovosten kolagen na slovenskem trgu s patentirano formulo Naticol, 
z najboljšim naravnim virom kolagena tipa 1. Okusen osvežilni napitek z 
okusom jagode dokazano poveča elastičnost kože in občutno zmanjša 
vidnost gub. Skin lift kolagen je na voljo v trgovinah Interspar, supermarketih 
Tuš in Mercator ter na spletni strani www.nutrisslim.com

CELLFOOD	OXYGEN	GEL

Kisikove kopeli strokovnjaki že dolgo uporabljajo pri poškodbah, proti 
degeneraciji in staranju kože ter za obnovo in pomlajevanje. Oxygen 
gel znamke Cellfood tako predstavlja vsakodnevno »kisikovo masko« 
za domačo uporabo, odlično za nahranitev in navlažitev suhe in 
poškodovane kože, za obnovo in vitalnost utrujene in razdražljive kože, 
za ublažitev vnetij občutljivih predelov ter za manj boleče in srbeče 
celjenje pikov, ugrizov žuželk in ožigov meduz.

HERBIO	ALOE	VERA	SUN

Približuje se čas sonca in počitnic. Naj bo to preživljanje dni nekje ob 
morju ali potovanje v tople kraje - v vsakem primeru nas bo sonce 
zvabilo, da mu izpostavimo svojo kožo, česar pa si brez ustrezne 
zaščite ne smemo privoščiti. Zato za te občutljive dni Herbio ponuja 
kremo za zaščito pred soncem s faktorjem 20, s katero boste zaščitili 
kožo na naraven način. Če pa vas bo sonce ujelo nepripravljene 
in boste morali sanirati posledice, je tu še pomirjajoč balzam po 
sončenju s hladilnim učinkom. www.herbio.org

12     FASHION AVENUE

	
	

GLIZIGEN

Izdelki Glizigen so odličen dodatek potovalni lekarni na počitnicah, 
saj učinkovito negujejo kožo pri različnih vrstah herpesa. Vsebujejo 
glicirizinsko kislino, ki deluje protivnetno in protivirusno. Odlikuje jih 
enostavna in hitra aplikacija, hitro delovanje in maksimalna učinkovitost 
brez stranskih učinkov. Prav tako so popolnoma naravni in neškodljivi. 
Glizigen je na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, v Sanolaborju 
in na spletni strani www.hisa-zdravja.si. 
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BC	SUN	PROTECT

Poletje  je  čas,  da  se  osredotočimo  nase,  poskrbimo  za  svoje  telo  
in  lase,  se posvetimo športnim aktivnostim in uživanju na soncu. BC 
Sun Protect iz Schwarzkopf Professionala je idealni partner za sončne 
dni, saj poskrbi za zaščito, nego in osupljiv sijaj las. S kombinacijo UV 
filtra, vitamina E, amino celične tehnologije obnove in olja Monoï 
Oil de Tahiti nudi trojno zaščito za vrhunsko kondicijo in zaščito 
vaših las. V kolekciji BC SUN so na voljo: šampon, balzam v razpršilu, 
negovalna maska in olje za sijaj z zlatimi delci za ekstra lesk. 

PERFECT	LOOK	BY	KARMEN

Ste se kdaj spraševali, kako imajo zvezdnice lahko tako čudovite, 
dolge in goste trepalnice? V večini primerov je skrivnost v tem, 
da so se odločile za podaljševanje trepalnic, s čimer je njihov 
izgled v vsakem trenutku popoln. Če se želite tudi vi posloviti 
od maskare, je odličen naslov salon Perfect Look by Karmen, 
kjer vam bo evropska prvakinja v podaljševanju trepalnic uredila 
zavidanja vreden pogled, hkrati pa poskrbela za krasen videz 
vaših nohtov in obrvi. www.podaljsevanje-trepalnic.si

14     FASHION AVENUE

MADRES

Naravni deodoranti iz kozmetične hiše Madres so postali pravi hit med 
ljubitelji naravne kozmetike. Ročno izdelani iz skrbno izbranih naravnih 
sestavin se odlikujejo v svoji učinkovitosti in prijaznosti do kože. 
Diskretne mešanice vonjev vas povabijo v čutno romantiko (Ylang 
Ylang) ali v sveže poletno jutro (Vetiver). Ekološko zavest pa pocrklja 
razgradljiva embalaža, ovita v nepremazni papir, izdelan z uporabo 
stranskih produktov citrusov, koruze, kave in lešnikov, s katero so 
ravnokar osvojili nagrado REGPAK 2018 za najboljšo embalažo v regiji.

ORIFLAME	THE	ONE	COLOUR	OBSESSION	

Če ste ženska, ki rada izraža svojo samozavest in izstopa iz množice, je 
šminka The ONE Colour Obsession prava za vas. Na voljo je v desetih 
intenzivnih odtenkih z izredno pigmentacijo, breztežno teksturo, 
brezhibnim enakomernim zaključkom in z 8-urnim vlaženjem. Kolekcija 
šmink je kombinacija zadnjih trendov in visoke učinkovitosti za najbolj 
drzen in dramatičen videz do sedaj.
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v vseh
UREJEN

POGLEDIH
Moška	nega

Nega	 kože,	 depilacije,	 manikura	 in	 pedikura...	 je	 to	 res	 domena	
ženske?	Ženske	damo	veliko	na	svojo	osebno	nego	in	urejen	izgled	in	
zelo	rade	pogledamo	moškega,	ki	je	negovan.	In	moški,	verjemite	mi,	
v	kozmetični	salon	hodijo	vaši	sodelavci	in	kolegi.	»Na	sestanku	sem,«	
je	stavek,	ki	vam	lahko	da	misliti,	kje	je.
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Nega obraza
Povem vam, gubice niso šarmantne. Sladki 
poljubi za vas, nam predstavljajo grobo nežnost. 
Ne skrbite, če boste obiskali kozmetični salon 
in si privoščili moško nego, ne boste ženstveni. 
Moška nega je poseben postopek globinskega 
čiščenja kože (to pomeni odstranjevanje 
tistih »črnih pikic« po vašem nosu in licih). V 
Klubu lepote to naredimo na neboleč način z 
ultrazvočnim čistilcem. Ne pozabimo tudi na 
urejanje vaše brade in obrvi. Moška nega je 
večinoma hitra, efektivna terapija za osvežitev 
in pomladitev kože.

Depilacija
Ali tudi vi opazite skrite poglede vaše partnerice 
proti sosedu, ki ima gladek in od sonca porjavel 
zgorni del? Ne, nima srečnih genov, ampak 
je bil »na sestanku«. Verjemite mi, tiste dlake 
na hrbtu, ki vam jih partnerica omenja, res 
obstajajo. Bodimo odkriti, depilacija boli. 
Ampak, vaša partnerica se vsak mesec uredi 
in verjemite mi, za vas. Ne bi bilo lepo, da bi ji 
pozornost vrnili?

Manikura in pedikura
Veste, da urejeni nohti na rokah in tudi nogah 
(taki, kjer se res opazi, da jih je oblikovala 
strokovnjakinja) predstavljajo premožnega 
moškega? V salonu uredimo in zacelimo 
obnohtno kožico ter oblikujemo konico nohtov. 
S pilo, ne s škarjami, in rezultat je neverjeten. 
Poizkusite, ne povejte dragi in opazujte, kdaj bo 
spremembo opazila. Kar pogumno, vabljeni.

Anja Rednak Jakšić
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Klinika	Božikov

ni treba
ZA LEPOTO

POD NOŽ

Vas	ob	pogledu	v	ogledalo	vsakič	znova	zmoti	starikav	izgled	kože	na	
obrazu	ter	to,	da	izgleda	izsušena	in	brez	energije?	Ali	pa	maščobne	
obloge	na	trebuhu,	bokih,	celo	rokah,	da	o	celulitu	na	stegnih	in	zadnjici	
ne	govorimo.	Se	slednjih	nikakor	ne	morete	znebiti	 in	to	kljub	temu,	
da	 poskušate	 paziti	 na	 svojo	 prehrano	 in	 se	 vsaj	 malo	 gibate?	 Ste	
prav	zato	začeli	razmišljati	o	estetskem	posegu,	vendar	niste	preveč	
naklonjeni	ideji,	da	bi	morali	za	to	pod	narkozo	in	po	domače	povedano,	
pod	nož?	Ženske	 in	tudi	moški	si	čedalje	pogosteje	pomagajo	s	t.	 i.	
medi	 spa	 neinvazivnimi	 tretmaji	 oziroma	 z	 nekirurškimi	 metodami	
oblikovanja	telesa	in	pomlajevanja	obraza.
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Kaj so medi spa neinvazivni tretmaji?
Medi spa tretmaji se od klasičnih lepotnih 
programov v wellness centrih ali kozmetičnih 
salonih razlikujejo po tem, da vse tretmaje 
izvaja zdravnik, ki je usposobljen za rokovanje 
s tovrstnimi aparaturami ali pa potekajo pod 
njegovim nadzorom. Zato jih v klasičnih 
wellness centrih ne boste našli, pravi naslov 
zanje so estetske klinike – te namreč lahko prav 
zaradi usposobljenosti svojega osebja ponujajo 
bolj specializirane tretmaje pomlajevanja 
obraza in oblikovanja telesa.
»Medi spa neinvazivni tretmaji zahtevajo 
strokovni nadzor. Za pravilno uporabo in 
delovanje je potrebna zdravniška ekspertiza 
in zato niso dostopni v kozmetičnih salonih 
ali klasičnih wellness centrih. Posege lahko 
izvaja le zdravnik ali ustrezno usposobljena 
medicinska sestra ali kozmetičarka pod 
njegovim nadzorom. Za dober rezultat namreč 
ni dovolj le aparat, temveč tudi znanje in 
občutek osebe, ki z njim rokuje,« medi spa 
tretmaje opisuje doc. dr. Krešimir Božikov, 
specialist plastične, rekonstruktivne in estetske 
kirurgije ter ustanovitelj Klinike Božikov.
Medi spa tretmajev je več vrst, vse pa povezuje 
ena značilnost –  uporabljajo se kot metoda 
za zaviranje znakov staranja in za oblikovanje 
telesa. »Ljudje se čedalje bolj zavedajo pomena 
zdravja in so zato tudi čedalje bolj ozaveščeni 
o tem, kaj lahko naredijo za svoje zdravje, 
dobro počutje ter osebno zadovoljstvo. Ko 

se odločajo za estetski poseg, so v prvi vrsti 
bolj naklonjeni neinvazivnim in nekirurškim 
posegom, vendar pa tudi izvedbe le-teh ne 
želijo prepustiti komur koli, ampak se raje 
odločijo za usposobljenega strokovnjaka, ki mu 
zaupajo. Na tržišču je mnogo različnih aparatov 
za neinvazivne tretmaje. Na naši kliniki smo se 
na primer odločili za tiste, za katere vemo, da so 
najbolj učinkoviti in jih je mogoče kombinirati 
tudi z bolj invazivnimi posegi,« dodaja dr. 
Božikov.

Medi spa tretmaji so odličen quick fix
Medtem ko kirurški posegi še vedno veljajo za 
klasične posege na področju doseganja lepote, 
ki terjajo tudi večtedensko okrevanje, pa so 
aparati, s katerimi se izvajajo neinvazivni lepotni 
tretmaji, v zadnjem času dosegli neverjeten 
napredek. Kombinacija različnih energij, kot sta 
denimo ultrazvok in radio frekvenca, je lahko 
že dovolj za viden rezultat bolj napete kože na 
obrazu. Kako so v resnici učinkoviti? »Učinek pri 
neinvazivnem tretmaju, jasno, ni takšen kot če 
bi na primer naredili face lifting obraza. Medi 
spa tretmaji se predvsem uporabljajo kot t. i. 
quick fix. To pomeni, da se na primer nekaj dni 
pred kakšnim bolj pomembnim dogodkom, 
kot je denimo poroka, pomembna obletnica 
ali prireditev, odločimo za izboljšanje svojega 
videza. V takih primerih je njihova uporaba zelo 
smiselna, saj so učinki vidni takoj, brez bolečin 
in dolgotrajnega okrevanja,« pove dr. Božikov.

- lepotni posegi
- kirurško pomlajevanje
- nekirurško pomlajevanje
- oblikovanje telesa: LPG endermologija, 
  Exilis Ultra, VASER lipo
- dermatološki pregledi
- odstranjevanje kožnih znamenj

ESTETSKA KIRURGIJA IN MEDICINA
MC Vila Urbana, Barvarska steza 4, Ljubljana

www.bozikov.com           info@bozikov.com          041 33 10 67
oglas 1s.indd   16 19. 06. 2018   16:41:10
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Neinvazivno pomlajevanje obraza – Exilis 
Ultra
Aparat Exilis Ultra, ki je v osrednji Sloveniji na 
voljo le v Kliniki Božikov, je namenjen in posebno 
prilagojen neinvazivnemu pomlajevanju obraza. 
Gre za najnaprednejšega izmed radiofrekvenčnih 
aparatov, ki so mu dodali še modalnost ultrazvoka. 
Aparat ima poseben majhen nastavek in je zato 
primeren za tretmaje celega obraza ali le delov 
obraza, kot so lica, spodnje veke in dekolte. 
Tretma je zelo nežen, tako da se lahko takoj po 
njem vrnete k vsakodnevnim opravkom. Terapija 
je všečna in zelo prijetna. Primerna je za vse, ki si 
želijo izboljšati tonus kože, za tiste, pri katerih so 
se pojavile prve gubice, in tudi tiste, ki razmišljajo 
o face liftu, saj je terapija dobra priprava na poseg, 
ki se lahko nadaljuje kot pooperativna nega.

Oblikovanje telesa s kombinacijo ultrazvoka 
in radiofrekvence - Exilis Ultra
Exilis Ultra se uporablja tudi za oblikovanje 
telesa, in sicer za učvrstitev tkiv in za topljenje 

odvečnih maščob na problematičnih delih 
telesa. Aparat deluje na podlagi radiofrekvence 
v kombinaciji z ultrazvokom. Deluje na principu 
kontroliranega segrevanja in hlajenja izbranega 
problematičnega dela telesa. Radiofrekvenca in 
ultrazvok omogočata, da energija doseže tudi 
globlja tkiva, zaradi česar se odvečne maščobe 
topijo, tkivo pa učvrsti. Tretma je telesu prijazen 
in prijeten, po njem se lahko takoj vrnete k 
vsakodnevnim opravkom. Metoda je primerna 
za vse, ki imajo ohlapno kožo (slab tonus), ki si 
želijo preoblikovati telo ali zgolj vzdrževati dober 
videz. Exilis Ultra zelo pogosto kombinirajo s 
sistemom LPG endermologija. Kombinacija 
obojega je denimo še posebej učinkovita pri 
oblikovanju stegen in zadnjice in da bistveno 
boljši rezultat, kot če bi uporabljali vsak tretma 
ločeno.

www.bozikov.com
   

Unikatne kreacije Marley’s so nepogrešljiv 
modni dodatek za letošnje poletje.

UNIKATNO • ROCNO NAREJENO • SLOVENSKO

www.marleys.si          Marley’s          Marleys_design

V

oglas 1s.indd   22 15. 06. 2018   10:37:05
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Iskanje	kopalk,	ki	skrijejo	nepravilnosti	in	poudarijo	atribute	telesa,	a	
so	hkrati	moderne	in	unikatne,	je	vsakoletna	težava	mnogih	pripadnic	
nežnejšega	 spola.	 Blagovna	 znamka	 HARD	 tako	 ponuja	 rešitev	 za	
vse	 ženske,	 ki	 zahtevajo	 kakovost,	 edinstvenost	 in	 funkcionalnost	
ter	si	želijo	ne	glede	na	leta	in	postavo	počutiti	dobro	v	svoji	koži.
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DRZNE

UNIKATNE
HARD	Swimwear
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B
lagovna znamka HARD je 
nosilka ženske kopalne 
mode, ki je svojo pot pričela 
kot diplomski projekt sedaj 
že diplomirane modne 
oblikovalke Hane Hees 

Pavlinc. Sprva je bil glavni namen talentirane 
mladenke blagovno znamko HARD približati 
ženskam v Sloveniji, vendar se je po prvi uspešno 
realizirani sezoni porodila ideja o tem, da bi 
kolekcijo predstavila še širši svetovni množici. 
In tako sta se Hana in njen partner odločila 
kampanjo poslikati v tujini, kar je bil pravzaprav 
začetek vsega novega. Na prepoznavnosti 
kopalk HARD skušata graditi predvsem v 
Ameriki, od koder prihaja večina njunih strank. 

Navdušenje nad znamko se vztrajno nabira 
tudi v drugih koncih sveta, kjer potrošniki že 
v tretji sezoni spoznavajo ekskluzivne kopalke 
v raznovrstnih barvah, potiskih in krojih, ki 
jih je mogoče tudi medsebojno kombinirati, 
zato lahko vsaka ženska najde perfektno 
kombinacijo za svoj okus. 
Pri modnem ustvarjanju Hana izvira predvsem 
iz sebe in svoje ženske družbe. Vodi jo načelo, 
da lahko vsaka ženska za svoj tip postave poišče 
sebi primerne kopalke, ki poudarijo njene 
atribute in zakrijejo morebitne nepopolnosti. 
Tako kopalke HARD ne naredijo zarez, odvečnih 
kolobarjev, ploščatih prsi in zadnjice, ampak 
pripomorejo k lepši postavi, hkrati pa jih 
odlikuje drugačen, edinstven dizajn. Hana 
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pri svojem kreiranju izvira iz globalnih 
modnih trendov ter različnih karakterjev in 
osebnostih današnje družbe, inspiracjo pa 
ji daje tudi utrip energije svetovnih modnih 
ikon in deklet iz Instagrama.
Vendar HARD ne predstavlja samo izdelka, 
ampak celoten življenjski stil, k čemur 
nagovarja že sam slogan blagovne znamke, 
ki se glasi »Live HARD, wear HARD«. Svoje 
stranke poskuša oblikovalka nagovarjati 
predvsem z mladostnimi in inovativnimi 
dizajni, ki naj bi se reflektirali na nakupni 
personi posameznih strank. Ker pa si 
želita Hana in njen partner znamko HARD 
narediti dostopno čim širši množici ljudi, si 
prizadevata ohranjati čim boljše razmerje 
med kakovostjo in ceno.

www.hard-swimwear.com

 

swiss made calvinklein.com #ckminute



SEEK MORE

sunseeker.com

Sunseeker Montenegro | +382 67 019 773
Porto Montenegro, Obala bb, Tivat 85320 
info@sunseekeradriatic.com 
www.sunseekeradriatic.com

Sunseeker Croatia | +385 91 314 30 16
Grand Hotel Le Meridian, Lav, Grljevacka 2A, 21312 Podstrana 
info@sunseekeradriatic.com 
www.sunseekeradriatic.com

The Sunseeker Adriatic Group – Importer for Croatia, Montenegro, Serbia, Albania, Slovenia, Bosnia and Herzegovina

Adriatic Group

distinguished
The 116 Yacht
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Rolex	Deepsea

modrina
VELIČASTNA
MORJA

Rolexov	 ikonični	 model	 Oyster,	 ki	 se	 je	 v	 zgodovino	 zapisal	 kot	 prva	
vodoodporna	zapestna	ura	na	svetu	in	tako	že	več	kot	devetdeset	
let	uteleša	znamkin	prestiž	in	know-how,	je	zaživel	v	precizni,	robustni	
in	 zanesljivi	 različici	 Deepsea,	 namenjeni	 raziskovalcem	 in	 pionirjem	
vseh	vrst.



V
eč kot petnajstim veličastnim 
primerkom kolekcije Oyster, 
priznane na račun prvovrstne 
tehnične zmogljivosti in 
estetske dovršenosti, se 
pridružuje športni časomer 

Deepsea, ki bo zadostil potrebam tudi najbolj 
zahtevnih potapljačev. In ker sta v svetu 
globokomorskega potapljanja ključnega 
pomena absolutna zanesljivost in varnost, je 
bila Rolexova nova kreacija podvržena strogim 
preizkusom v posebni hiperbarični komori, 
kjer je dokazala vodotesnost do globine 
kar 3.900 metrov. To so Švicarji dosegli z 
implementacijo posebne arhitekture ohišja, ki 
združuje safirjev kristal, nerjaveče jeklo in titan 
za izjemno premagovanje pritiska v skrajnih 
globinah. Vodoodporen sistem ure zaključujeta 

izpopolnjena krona s tremi tesnili ter varnostna 
zaponka, ki preprečuje naključno odpiranje in 
z možnostjo podaljševanja omogoča udobno 
nošnjo tudi nad potapljaško obleko. Poleg tega 
so Rolexovi strokovnjaki uro opremili z vrtljivo 
luneto s keramičnim vstavkom, preko katere 
lahko potapljači spremljajo svoj dekompresijski 
čas, in s patentirano tehnologijo izhodnega 
ventila, ki dovoljuje pobeg preseženega tlaka.
Za pogon vodotesnega potapljaškega časomera, 
okrašenega s čudovito številčnico, ki se preliva 
iz modre v črno barvo, skrbi hišni kaliber 3235, 
ki je uspešno prestal neprizanesljiva testiranja 
in pridobil naziv kronometer ter s tem postavil 
nove urarske standarde v smislu natančnosti, 
zanesljivosti, rezerve navitja in odpornosti.

www.rolex.com
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Vaša nova popolna sončna očala

Factory store d.o.o., Griže 125, 3302 Griže • Tel: 03 710 36 86 • E - mail: info@factorystore.si • www.factorystore.si
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zasedbe
KRALJ

MCLAREN
McLaren	Senna
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McLaren	predstavlja	predstavnika	serije	Ultimate,	ki	je	bil	oblikovan	
in	 razvit	 z	 enim	 samim	 namenom:	 postati	 najboljši	 cestno-legalni	
dirkač	v	zgodovini.	Ekstremni	Senna	nosi	ime	legendarnega	voznika	
Formule	1	in	že	samo	s	tem	podatkom	si	lahko	predstavljate,	da	so	
zmogljivosti	nore,	en	krog	z	njim	pa	človeku	spremeni	življenje.

42     FASHION AVENUE

WEAR LONDON YOUR WAY

HENRY-LONDON.COM
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P
a naštejmo glavne značilnosti 
novega kralja zasedbe 
McLaren: ultra lahka 
konstrukcija, karbonska šasija 
in telesce, motor twin-turbo 
V8, zadnji pogon, sofisticirano 

dirkaško vzmetenje, elektro-hidravlični krmilni 
sistem, dva sedeža. Uau.
Najprej so inženirji naredili najmočnejši 
monokok za cestno-legalno vozilo doslej, 
potem aerodinamično telesce iz 100% ogljikovih 
vlaken, na koncu pa so se znebili vseh nenujnih 
komponent, da so pristali pri izredno nizki teži 
1.198 kg. S tem je Senna najlažji McLaren s cestno 
dovolilnico poleg ikoničnega F1 iz leta 1993. 

Če to skombiniramo s 789 konji, ki jih razvija 
strupen turbopolnjeni motor V8, dobimo 
razmerje med močjo in težo 660 KM na tono, ki 
nakazuje na brutalne zmogljivosti. Dinamično 
odličnost bosta zaokrožila sredinska postavitev 
4,0-litrskega motorja in zadnji pogon. McLaren 
obljublja popolno povezavo med voznikom in 
vozilom in temu ni težko verjeti.
Agresivno zasnovano Senno so opremili s ceno 
850 tisočakov (z vključenimi dajatvami za Veliko 
Britanijo), a vseh 500 ekskluzivnih primerkov je 
tako ali tako že davno razprodanih.

Jan Grobelšek

oglas 1s.indd   36 11. 07. 2016   01:00:52
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Sunseeker	116	Yacht

v
KRIŽARJENJE
STILU
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OGLAS 
nutriss-
lim

Inovativno	podjetje	Sunseeker	je	pripravilo	novo	čudovito	plovilo,	krščeno	
za	 116	 Yacht,	 ki	 sofisticiranost	 na	 vodi	 popelje	 na	 nov	 nivo	 s	 svojimi	
takoj	prepoznavnimi	zunanjimi	linijami,	z	odprtim	planom	in	z	elegantnim	
sodobnim	 interierjem.	 Ker	 je	 namenjeno	 ultimativnemu	 križarjenju	 v	
stilu,	ki	si	ga	lahko	privoščijo	le	najuspešnejši	posamezniki,	so	omogočili	
popolno	 personalizacijo	 tako	 notranjega	 kot	 zunanjega	 oblikovanja,	 da	
lahko	tako	povsem	zadostijo	željam	in	potrebam	lastnika.

Nekaj dobrega
za na žlico ...
Bio arašidovo maslo z visoko vsebnostjo beljakovin, 
brez rafiniranega sladkorja in tako slastnega okusa, 
da ga boste napadli kar z žlico.

www.nutrisslim.com

pet različnih in slastnih okusov 

30% beljakovin

ne vsebuje palmovega olja

ekološko pridelano

Na voljo v vseh večjih supermarketih in hipermarketih.  Proizvaja: Nutrisslim d.o.o, Krimskega odreda 25, Vrhnika, Slovenija
SI-EKO-001
Kmetijstvo EU / izven EU
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Mojstrsko		plovilo	116	Yacht	odlično	
uteleša	cilj	Sunseekerja:

	nenehno	iskanje	perfekcije.

‘‘ ‘‘
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namka Sunseeker, danes 
poznana in cenjena širom 
sveta, je svoje korenine 
pognala leta 1969, ko je 
ustvarila model Hostess 17. 
Robert in John Braithwaite 

sta sanjala o stvaritvi nečesa povsem 
samosvojega, o postavitvi novega standarda 
in z uporabo revolucionarnih materialov in 
tehnologije jima je to tudi uspelo. In čeprav je 
od tedaj minilo skoraj pol stoletja, v katerem se 
je Sunseeker uveljavil kot največji proizvajalec 
plovil v Veliki Britaniji, ki zaposluje več kot 
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2.400 ljudi in je prisoten na petih kontinentih in 74 
državah, ostaja zvest svoji pionirski filozofiji, ki je 
prisotna pri vsem, kar počne. Gre za stalno iskanje 
nečesa novega ter pogum biti drzen in drugačen.
Največjim in najbolj ekstravagantnim plovilom 
Sunseekerja, zbranim v liniji Yacht, ki združuje 
prvovrstni dizajn, inovacije in zmogljivost, se 
je pridružila 35-metrska lepotica 116 Yacht, ki 
predstavlja novo generacijo superjaht. Britanski 
mojstri so za osnovo vzeli preverjeno platformo 
izjemno popularne predhodnice 115 Sport 
Yacht in jo popeljali v prihodnost, ki je videti res 
spektakularna. Pri končnem izgledu impozantne 
jahte ključno vlogo igra nadgradnja, kjer najdemo 
res ogromno prostora za druženje; dvanajst gostov, 
kolikor jih sprejme jahta, bo lahko sončne dneve 
preživljalo ob baru, na številnih ležalnikih in v kar 
dveh jacuzzijih, zvečer pa bo odlično zatočišče 

predstavljal interier jahte, ki bi ga lahko opisali 
z besedama prefinjeni luksuz. Medtem ko bo 
v sodobno opremljeni ladijski kuhinji večerjo 
pripravljal chef in koktejle mešal njegov 
pomočnik, bodo srečni gostje lahko uživali 
v udobju velikodušnih zof in prekrasnega 
ambienta, ki ga gradi navtična kombinacija 
belih, modrih in rjavih elementov. Unikaten 
izgled jahte dopolnjuje sijajna zmogljivost 
pogonske enote, ki omogoča najvišjo hitrost 
26 vozlov in premagovanje kar 1.250 navtičnih 
milj ob potovalni hitrosti 10 vozlov.

Ava Tomlje
bigg-r.com
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Vsebina tega promocijskega oglasa predstavlja le stališča avtorja in je v njegovi izključni odgovornosti.
Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo informacij, ki jih vsebuje to gradivo.

ŠTAJERSKO
PREKMURSKO
BUČNO OLJE
SLOVENIJA

100% 
bučno

iz EU
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MANJ

VEČ
Jacopo	Mascheroni
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Oblikuje	tako,	da		maksimira				svetlobo	in	integrira		arhitekturo	
v	 pristen	 odnos	 s	 pokrajino	 z	 enostavnim	 prehajanjem	 iz	
notranjega	v	zunanji	prostor.	Čistost	minimalizma,	belih	površin	
v	 sožitju	 z	 naravnimi	 materiali,	 kot	 sta	 les	 in	 kamen,	 dajejo	
poseben	pečat	milanskemu	arhitektu	Jacopu	Mascheroniju	 in	
njegovemu	studiu	JM	Architecture.
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dr food
R

ojen v provinci Milano leta 1974 z diplomo na Politehniki v Milanu in zaključeno 
šolo za arhitekturo v Belleville v Parizu je šolanje potrdil še z diplomo na univerzi 
Berkley v Kaliforniji leta 1998. S svojim profesionalnim delom je začel v Ameriki 
leta 1999 s Stanleyem Saitowitzem v družbi Natama Arhitects v San Franciscu, kjer 
se je posvečal kopici rezidencialnih projektov. Leta 2001 se je preselil v New York 
k družbi Richard Meier & Partners, kjer je zasedel pozicijo projektnega direktorja 

in delal na projektu Jesolo Lido Village v bližini Benetk, ki mu je prinesel številne nagrade in priznanja. 
Posvečal se je tako projektom v Ameriki kot tudi v Evropi. Mascheroni se je kasneje preselil v Milano in 
ustanovil studio JM Arhitecture, kjer deluje še danes.

V Južnem Baliju, v pokrajini Uluwatu je zaživela vila za uživanje na pečini 60 metrov nad morjem, s 
25-metrskim bazenom in veliko cabano – obednico, podom iz tikovine in odprto kuhinjo, ki je srce 
sanjske vile za preživljanje poletnih počitnic ali še kaj več. Spalni del je skoraj 40 metrov dolg in meji s 
prekrasno golfarsko trato in palmovci, kar skupaj  pričara nepopisne estetske užitke. Glavna spalnica in 
pet apartmajev z lastnimi vrtovi lahko gosti številno počitniško družbo.

NOVO NOVO 
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Jesolo Lido Pool Villa nedaleč od nas, blizu Benetk, je eno od najbolj prepoznavnih in uspešnih 
Jacopovih del. Na njegovo delo smo ponosni tudi v Sloveniji, saj je bila gradnja zaupana slovenskemu 
proizvajalcu montažnih hiš, podjetju Rihter. Postavljena in opremljena je bila v rekordnih šestih mesecih. 
Slovensko-italijansko sodelovanje je dokaz, da so standardi gradnje in bivanja ter pričakovanja večine 
kupcev danes na vedno višji ravni. V podjetju Rihter so dokazali, da znajo uresničiti še tako visoke 
zahteve in ideje.

Stojan Črnko

Dobrote izpod Špilka
Domace ekološke testenine

Gabrje pod Špilkom 2, 1223 Blagovica
041 881 593, 031 798 121
www.dobroteizpodspilka.si
       Dobrote izpod Špilka

dobroteizpodspilka@gmail.com
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Lepa	Vida

Vipavske
DOŽIVETJE
DOLINE

V	 prekrasni	 Vipavski	 dolini,	 ki	 jo	 je	 Lonely	 Planet	 letos	 uvrstil	
med	deset	najboljših	destinacij	v	Evropi,	svoj	pečat	slovenske-
mu	 vinarstvu	 dajejo	 tri	 generacije	 družine	 Ipavec-Geržina,	 ki	
skupaj	s	trdim	delom,	z	ljubeznijo	in	s	kreativnostjo	sestavljajo	
mozaik	butične	vinske	kleti	Lepa	Vida.
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Z
godba vinske kleti Lepa Vida se 
je začela pisati leta 1988, ko je 
priznani oblikovalec Oskar Kogoj 
kot poklon aleksandrinkam 
ustvaril dovršeno steklenico v 
obliki ženske silhuete, v katero 

je lastnik posestva Roman Ipavec kot eden prvih 
v regiji ustekleničil svoje vino. Z vizijo proizvajanja 
navdušujočih vin s karakterjem danes nadaljujeta 
hči Irena in zet Matija, ki sta zaslužna za osvežitev 
podobe znamke in razvoj novih zanimivih okusov. 
Pri tem sta se odločila nadaljevati s tradicijo 
butične kleti, ki jima omogoča, da se ne omejujeta 
z zahtevami trga in analizo konkurence, in kreirata 
vina, do katerih čutita strast, vina, ki utelešajo, 
kaj vse lahko ponudi ta prečudovit košček naše 
dežele. Na osmih hektarjih vzgajata 32 tisoč trt, iz 
katerih se rojeva sedem sort vina, med katerimi 
prevladujejo bela, kot je značilno za Vipavsko 
dolino.
Lepa Vida pa ni samo zgodba o vinu, je doživetje, 
ki ga pričarata zakonca Ipavec-Geržina v prelepem 
degustacijskem prostoru, ki so ga pred letom 
dni odlično zasnovali v studiu Sono arhitekti. 
Odprt, minimalističen prostor s prečudovitim 

pogledom na trte ustvarja sproščujoč in intimen 
ambient, v katerem lahko gostje pozabijo na 
vsakdanje skrbi in se prepustijo okušanju arom 
vin Lepa Vida, ki jih perfektno dopolnjujejo 
slastne domače delikatese. Dogodivščina se, kot 
se spodobi, prične s svežimi vini – z mladostnim 
rosejem, za Vipavsko dolino avtohtonim zelenom 
in z aromatičnim sauvignonom – nato pa se 
postopoma stopnjuje do cuveeja Mi, ki združuje 
najljubši vrsti lastnikov, malvazijo in sauvignon. 
Razvajanje ob poslušanju gostiteljev, ki z žarom 
v očeh pripovedujeta o svojem delu, zgodovini 
in tradiciji, se nadaljuje z malvazijo s polnim in 
plemenitim telesom ter s kompleksnim belim 
vinom s podaljšano maceracijo, ki so ga krstili kot 
oOo (Out of Office). Zadnjo poglavje medtem 
predstavlja žlahtna kapljica Vi, o posebnosti katere 
priča že dejstvo, da je dobila ime po podmladku 
družine Ipavec-Geržina. Kljub temu da ima vsako 
izmed omenjenih vin svoj edinstven značaj, 
se v vsakem kozarcu občuti ljubezen do trte, ki 
prežema vrhunske kreacije butične kleti Lepa 
Vida.

www.lepavida.wine

oglas
gorkichilli

Gorki chili d.o.o.
Cesta na Markovec 12

6000 Koper

www.gorkichili.si
info@gorkichili.si

Na obrobju našega domačega 
kraja, Kopra, vzgajamo svoje čilije 

od semena do ploda. Naše sadike 
rastejo na plodni zemlji, obsijani z 

mediteranskim soncem. Paradni konj 
naše proizvodnje je družina devetih 

pekočih omak, ki se ponašajo vsaka 
s svojim posebnim okusom in stopnjo 

ostrine, od najblažje do ekstremno 
pekoče, pri čemer uporabljamo 

sestavine najvišje kakovosti. Vsaka 
od omak je narejena iz izbranih sort 

čilijev, njihov okus pa bogatijo različni 
dodatki - od opojnega tartufa do 

osvežujoče grenivke. 

oglas 1s.indd   30 2. 07. 2018   08:54:52
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čokoladne
GOURMET

PREGREHE
Teta	Frida

Teta	 Frida,	 poznana	 po	 svoji	 popolni	 predanosti	 100-odstotno	
naravnemu,	je	v	Celju,	po	Mariboru	in	Ptuju,	odprla	že	svojo	četrto	
čokoladno	kavarno.	Čokoholiki	so	pred	njenimi	vitrinami	»v	težavi	
in	 skušnjavi«.	 Izbira	 med	 popolnoma	 naravnimi	 slaščicami,	 slad-
oledom	 in	 čokoladnimi	 kreacijami	 zagotovo	 ni	 enostavna.	 Teta	
namreč	 dnevno	 pripravlja	 več	 kot	 40	 svežih	 in	 100-odstotno	
naravnih	sladic	in	več	kot	30	različnih	vrst	popolnoma	naravnega	
sladoleda.	V	Fridinem	čokoladnem	kotičku	najdete	več	kot	100	
različnih	unikatnih	sladkih	daril,	ki	so	lahko	izvrstno	presenečenje	
za	vaše	najdražje.
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P
oznate prvo pravilo, od 
katerega Teta Frida nikoli, 
ampak res nikoli niti za 
milimeter ne odstopa? To je 
njena zaveza k 100-odstotno 
naravnemu. Ko je ustvarila 

prvo sladico, je skrbno izbrala le popolnoma 
naravne sestavine in takšne so danes vse 
njene sladice. Nove uredbe EU, ki prepoveduje 
transmaščobe, Teta Frida ne potrebuje, saj 
transmaščob ne uporablja že od nekdaj. Prav zato 
v njenih sladicah nikoli ne boste našli mnogo 

cenejše margarine, temveč pravo maslo. Prav tako 
si Frida ne »pomaga« s poceni palmovim oljem iz 
netrajnostne pridelave, ki je med glavnimi krivci 
za izginjanje tropskega gozda. Krema, narejena 
s poceni rastlinsko smetano, je seveda cenejša, 
vendar Frida prisega na pravo smetano iz mleka, ki 
daje žametno strukturo in poln okus. Ali poznate 
tisti neprijeten pekoč občutek na jeziku, ki ostane 
po »umetni« sladici? Tega pri Fridi ni, pri njej vas 
bo navdušila eksplozija bogatih naravnih okusov 
sadja, oreščkov in kakava. Zakaj bi dodajali umetno 
aromo pistacije in umetno zeleno barvo, če pa 

ima 100-odstotno pistacijevo maslo čudovit okus 
in barvo? Cena bi bila res veliko nižja, a Frida daje 
prednost naravni kakovosti in tako njene sladice 
ne vsebujejo umetnih barvil in sijočih dodatkov 
ter nobenih konzervansov in stabilizatorjev.
Teta Frida uporablja samo najboljšo gourmet 
čokolado s kakavom iz trajnostne pridelave in ne 
poceni nadomestkov. Potrditev za njene izdelke 
vrhunske kakovosti je tudi letos v Londonu prejeta 
prestižna mednarodna nagrada, ki jo podeljuje 
Academy of Chocolate. Nagrada za Praline tortice 
in Čok’n’rolls je Teto Frido uvrstila v sam vrh 
svetovne elite gourmet proizvajalcev čokolade.

Teta Frida je povezana tudi z majhno afriško 
vasico Molly – Koyata, ki leži globoko v tropskem 
gozdu in daleč od civilizacije na severu Liberije. 
Največje upanje za lepšo prihodnost tamkajšnjih 
otrok predstavljata nasad kakava in kave. Teta 
Frida vasico izdatno podpira z nakupom opreme, 
sadik, logistiko in z dostopom do ustreznega 
znanja, zlasti pa z omogočanjem odkupa pridelka 
po poštenih cenah. Z vsakim nakupom Fridinih 
izdelkov je tako upanje za njihov boljši jutri večje.

www.tetafrida.eu
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Pozdrav iz naravnega

 parka Mariborsko jezero!

MEDNARODNO NAGRAJENI IZDELEK!

PrALINE TOrTICE
Fridinih 12 najboljših sladic navdih za nove praline

Teta Frida je prejemnica prestižne mednarodne nagrade za čokolado  
in čokoladne izdelke, ki jo podeljuje Academy of Chocolate iz Londona.

V konkurenci 1.200 proizvajalcev iz vsega sveta se je Teta Frida s svojimi  
čokoladnimi kreacijami tako znašla v samem vrhu svetovne elite.

Novo!
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Celjski	gurmanski	kotiček,	znan	pod	imenom	Stari	pisker,	je	letos	
svojo	pestro	ponudbo	zorjenih	steakov	vrhunske	kakovosti	še	
obogatil,	meniju	pa	se	je	pridružil	tudi	sveži	jastog,	ki	bo	navdušil	
goste	s	prefinjenim	okusom.	O	tem	smo	se	prepričali	kar	sami	
in	 po	 obedu	 prišli	 do	 zaključka,	 da	 so	 bile	 izbrane	 kreacije	 tako	
slastne,	da	bi	jih	še	angelčki	jedli.
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Stari	pisker

fuzijaNEBEŠKA
OKUSOV
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D
egustacijo smo pričeli z 
dokaj nepričakovano jedjo. 
Natakar je pred nas postavil 
pečen kostni mozeg, 
kateremu sta na lično 
okrašeni deščici družbo 

delala goveji tatarski biftek in prepeličji jajci. 
Še preden smo se lotili odkrivanja zanimive 
kombinacije okusov, smo v roke dobili kozarec 
črnega piva Matuška, ki je plod pridnih rok čeških 
menihov. Aromatičen zvarek se je, tako kot so nam 
zagotovili, res odlično podal k predjedi in nam je 
kar malo žal, da ga lahko na naših tleh dobimo le v 
Starem piskru. Še en razlog, zakaj moramo večkrat 
v Celje. Potem pa je prišel čas za glavno senzacijo 
– svežega jastoga, ki smo si ga sprva ogledali v 
akvariju, ki po novem krasi interier restavracije. 
Že kmalu smo okušali njegovo izvrstno meso, 
sparjeno s sladkim krompirčkom in z osvežilno 
solatko, za piko na i pa je poskrbela čudovito 
kremasta omaka béarnaise, ki jo pripravljajo sami. 
K poletni jedi sodi sveže vino, zato se je lastnik 
Piskra gospod Žilnik odločil za prvovrstno belo 

kapljico Conte della Vipera, ki prihaja iz italijanske 
pokrajine Umbria. V tem trenutku smo bili dokaj 
prepričani, da bodo naslednje jedi težko presegle 
veličastnega jastoga, a kmalu smo ugotovili, da 
so v Starem piskru z novim menijem nivo storitve 
dvignili visoko v nebo. Poleg na žaru pečenih 
kratkih reber goveda Black Angus, ki se je 
predhodno sprehajalo po prostranih avstralskih 
planinah, so nas namreč postregli z enim najbolj 
impresivnih steakov, ki smo jih kdajkoli poizkusili. 
Šlo je za gurmanski, 60 dni suho zorjen kos 
staranega španskega goveda Vaca Rubia Gallega, 
ki smo ga na vročem kamnu spekli kar za mizo 
in ga nato obogatili s štirimi hišnimi omakami 
in z žametnim argentinskim vinom Malbec. Ker 
pa nobeno kulinarično popotovanje ni popolno 
brez sladke pregrehe, smo za konec izbrali dve 
novi kreaciji – domačo nutellino kremšnito in 
počeno lobanjo, ob katerih od veselja ne poje 
samo želodec, ampak uživajo tudi oči.

www.stari-pisker.com



olje over 
mura
oglasSpoznajte in prepustite se 

izbranim okusom ter odkrijte 

najboljše družinske skrivnosti 

sedmih prepričljivih zgodb 

Pomurja!

Včasih smo potovali, 

da smo kaj videli! 

Danes potujemo, 

da okušamo!

www.gourmet-over-mura.si •  facebook.com/gourmetovermura
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Domačija Firbas – za vaš prijeten popoldan 
ali za več dni. Narava in domače živali. 
Okusne tople in hladne jedi ter naše hruške 
viljamovke na različne načine. Noč na seniku, 
v sobah ali v glamping hiškah.

Marof je je zgodba o znanju, drznosti, 
potrpežljivosti. Zgodba o iskreni skrbi.
Za vinograd. Za grozd. Za mošt. Za vino. Za pivca. 
Marof je preprosta zgodba o dobrem vinu.

Mesnine Kodila: ko veš, kaj ješ.
Kvalitetnemu mesu dodamo samo sol in začimbe 
ter si pri tem vzamemo čas.

Piva Bevog: pestro, butično, vrhunsko. 
Cilj je popolnost in številne mednarodne nagrade 
to potrjujejo.

V Gostilni Rajh se spoštljivo priklanjamo 
starim prekmurskim jedem, tudi z novimi 
pogledi nanje. Dober tek vam pri nas zaželi 
že četrta generacija gostincev.

Smo vinogradniki in vinarji z jasno vizijo, 
voljo in zaupanjem v modrost narave. Grozdju 
omogočamo, da se rodi v vinu in v njem živi. 
Vabimo vas, da začutite našo melodijo srca.

Družinska tradicija oljarne Kocbek sega 
v leto 1929. Dobro in povsem po starem delamo 
še danes. Za ljudi, ki cenijo svoje zdravje.

• www.firbas.com

• www.marof.eu

• www.kodila.si

• www.bevog.com

• www.rajh.si

• www.steyer.si

• www.kocbek.si

Z nakupom vavčerja za obisk vsaj treh ponudnikov si lahko zagotovite popust pri njihovi ponudbi!

Gourmet over Mura - Fashion Avenue mm 09 - za tisk.indd   3 8.6.2018   9:12:02
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KULINARIČNI
PRESTIŽ
Restavracija	Savor
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N
i naključje, da bo ta nova 
združitev med okusi 
morja in darovi zemlje 
imenovana Savor, saj 
»savor« v več jezikih 
pomeni okus ali užitek v 

hrani oziroma vonj nečesa dobrega. Okus bo 
torej glavno vodilo vsake jedi, zaznan z vsemi 
čuti.
Savor izvira iz tradicionalne mediteranske 
kuhinje, katere preprostost, a hkrati 
kompleksnost okusov je mogoče zaznati 
v vsakem grižljaju. Vse to se bo prepletalo 
v modernem slogu, za katerega bo skrbel 
priznani chef Krastyo Bogutev.

Jedilnik ponuja jedi od klasičnih sardel na 
»savor« in ribjega brodeta, školjk in rakov, do 
ekskluzivne bele ribe in jastoga. Veliko odkritje 
narekuje modra riba, ki ji bo restavracija Savor 
zagotovila posebno mesto v svojih kulinaričnih 
kreacijah. Dnevni ulov, na katerem bo temeljila 
večina jedi, bo poskrbel za vsakodnevno 
presenečenje. »Kaj bo torej danes ponudilo 
morje?«, bo vprašanje, ki si ga bo zastavil vsak 
obiskovalec restavracije. Tudi ljubitelji zrezkov 
ne bodo prikrajšani za dovršeno razvajanje 
svojih brbončic v Savorju, saj na jedilniku ne 
manjkata T-bone steak ali Rib-eye steak. 
Da bo celotna zgodba v Savorju zaokrožena 
v popolno izkušnjo, bodo lahko ljubitelji 

Koper,	biser	umetnosti,	mesto,	kjer	se	labirint	ozkih	uličic	odpi-
ra	v	trge	s	čudovito	arhitekturo	v	beneškem	slogu,	je	kraj,	kjer	
sta	domačnost	in	gostoljubnost	doma	in	kjer	morje	draži	čute	
na	vsakem	koraku.	In	prav	tu	se	odpira	edinstvena	restavracija	
s	 pogledom	 na	 modrino	 morja	 ter	 z	 ambientom,	 ki	 ponuja	 od-
mik	od	vrveža	vsakdana.	Kjer	boste	lahko	na	novo	odkrili	okuse	
tisočletne	zgodovine	mediteranske	kuhinje,	tesno	prepletene	z	
bogastvom,	ki	ga	ponuja	morje.
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Na naši kmetiji se že od leta 1980 razprostirajo nasadi breskve, češnje, 
fige, vinske trte in oljčnih dreves, katere z veliko ljubzeni in pozornosti 
spreminjamo v extra domače marmelade in sadne sirupe pod znamko 

vipavskih dobrot Uroš in Valentina. Letošnjo jesen dajemo na trg 
popolnoma nov, inovativen proizvod, ki vas bo zagotovo navdušil!

• www.urosinvalentina.si •žlahtne kapljice pokusili bogato izbiro vin 
istrske pokrajine. V dovršenem prostoru, 
namenjenemu vinoteki, se bodo lahko skupaj 
družili tudi v sklopu tematskih večerov, ob 
spremstvu odličnega domačega bakalarja, 
pršuta in sira ter mediteranskih »sadežev« - oliv, 
kaper in češnjevega paradižnika. Vsestranski in 
sodoben prostor je torej namenjen uživanju v 

poslovnem kosilu, romantični večerji ali pa le 
sproščenemu srkanju vina v prijetni obmorski 
atmosferi. Da je vse po najvišjih hedonističnih 
zapovedih, nad vsem bedi slovenski 
gastonomski mojster Jože Hribar in vodji 
restavracije sestri Rosanda in Blažka Juhart.

www. restavracija-savor.si
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Water	Drops

svojo
OSREČITE

VODO

Ste	 se	 kdaj	 vprašali,	 ali	 uživate	 dovolj	 tekočine?	 Dehidracija	 je	
namreč	 velik	 problem	 današnjega	 časa.	 Večina	 ljudi	 sploh	 ne	 ve,	
da	zaužije	premalo	vode,	ki	je	nujna	za	pravilno	absorbcijo	vitamin-
ov	in	hranil	ter	razstrupljanje	jeter	in	ledvic.	Glavna	težava	pri	tem	
je,	da	se	mnogim	zdi	okus	običajne	vode	dolgočasen.	A	tu	so	sedaj	
na	 pomoč	 priskočile	 naravne	 in	 brezenergijske	 kapljice	 s	 stevijo	
Water	Drops,	ki	vašo	vodo	obogatijo	s	svežimi	sadnimi	okusi.

Water Drops uporabljajo tudi znani 
Slovenci, med njimi Iris Mulej. 
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S
pletno trgovino www.sladko.
si slovenski kupci poznajo 
predvsem po ponudbi izvrstnih 
sladkih izdelkov brez sladkorja 
– slastnih, s stevijo slajenih 
belgijskih čokoladah Cavalier, po 

sladilu SugarSweet za naravno in brezkalorično 
nadomestitev belega sladkorja ter 100% steviji 
vrhunske kakovosti SunStevia. Slednji naravni 
sladili je razvil Peter Bukovnik z namenom, da 
bi ljudem ponudil zdravo alternativo sladkorju 
in umetnim sladilom. Je tudi lastnik spletne 
trgovine www.sladko.si, prav tako se že več kot 
desetletje potrjuje kot prehranski poznavalec, 
vsestranski športnik, osebni trener in fitnes 
tekmovalec. Na podlagi izkušenj iz prakse in 
izsledkov raziskav ugotavlja, da večina ljudi 
uživa premalo tekočine, zato se je odločil, da 
slovenskemu trgu kot eden prvih v Evropi 
ponudi inovativni in svetovno uveljavljeni 
izdelek Water Drops, ki ga lahko pijete brez 
kakršnega koli odrekanja sladkemu okusu in 
občutkov slabe vesti.
Water Drops so kapljice s stevijo in z naravnimi 

sadnimi aromami, s katerimi na povsem 
naraven način obogatimo navadno vodo in 
jo spremenimo v okusen hidrirajoč napitek. 
Sladkost jim daje rastlina stevija, naravno 
sladilo prihodnosti, katerega sladke in 
zdravju pozitivne lastnosti je že v 16. stoletju 
prepoznal paragvajski indijanski narod Guarani. 
Kapljice tako ne vsebujejo sladkorja, so brez 
energijske vrednosti ter brez umetnih sladil, 
prav tako imajo certifikat o odsotnosti gensko 
spremenjenih organizmov. S tem so primerne 
za različne prehranske režime (LCHF, anti-
kandidno, shujševalno, ketonsko dieto) ter 
tudi za diabetike in Aktinsovo dieto, saj nimajo 
vpliva na raven krvnega sladkorja.
Uporaba je preprosta: nekaj kapljic Water Drops 
iztisnemo v vodo – z mehurčki ali brez njih – 
in jo tako transformiramo v slasten in zdravju 
prijazen nadomestek sokov in gaziranih pijač, 
prepolnih sladkorja. Kapljice so pakirane v 
majhni in priročni plastenki brez BPA, zaradi 
česar jih lahko zlahka nosimo s seboj na 
potovanja ali športne aktivnosti ter prenašamo 
v torbici in uporabimo v vodi ob naši kavici.
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Kapljice Water Drops so ekskluziven izdelek, ker 
naravnega in hkrati brezenergijskega sladila 
z okusom, namenjenega obogatitvi vode, ki 
ne bi vsebovalo nikakršnih umetnih sladil in 
umetnih dodatkov (arom, okusov itd.) ter se ob 
tem ponašalo celo s certifikatom o odsotnosti 
gensko spremenjenih organizmov, doslej v 
Sloveniji ni bilo na voljo.
Inovativnega produkta se bodo poleg 
ljubiteljev zdravega, naravnega in fit življenja 
zelo razveselili starši, ki se dandanes spopadajo 
z veliko težavo, kako otroke prepričati, da 
popijejo dovolj navadne vode. Večina otrok 
se namreč pitju vode izogiba preprosto zato, 
ker voda nima (sladkega) okusa. V obupni želji, 
da bi otroci vendarle zaužili dovolj tekočine, 
jim starši ponujajo raznovrstne sladke pijače z 
umetnimi sladili ali dodanimi sladkorji, s čimer 
se sicer dobronamerna poteza s ciljem zadostne 
hidriranosti sprevrže v svoje nasprotje, saj 
pijače, preobremenjene z dodanimi sladkorji 
in umetnimi sestavinami, dokazano škodujejo 
zdravju. S kapljicami Water Drops bodo 
njihove skrbi preteklost, saj bo zaradi slastnih 

in raznolikih sadnih okusov kapljic uživanje 
vode za otroke postalo užitek in obenem tudi 
posladek brez škodljivega vpliva na zdravje.
Vrhunski okus in unikatnost kapljic potrjujejo 
številne prestižne nagrade, ki so jim jih podelili 
strokovnjaki s področja zdravja in vrhunski 
kuharski mojstri, predvsem pa njihovi zvesti 
uporabniki. Celo izbirčni ameriški otroci so 
soglasno glasovali »za«. Zaradi izključno 
naravnih sestavin in odsotnosti gensko 
spremenjenih organizmov so se kapljice Water 
Drops uveljavile in zasidrale v svetu zdrave 
prehrane. Ker so kljub sladkemu okusu brez 
energijske vrednosti, s čimer pomagajo pri 
ohranjanju vitalnega telesa in vitke postave, jih 
nadvse cenijo tudi v svetu športa in mode.
Kapljice Water Drops so na voljo v trgovinah z 
zdravo in naravno prehrano (Kalček, VitaCare, 
Zlata Ptička, Biotopic…) ter v spletni trgovini 
www.sladko.si.

www.sladko.si



Kulinarično razvajanje z najlepšim razgledom
Restavracija Stari Kaštel, Kaštel 85, 52460 Buje, Hrvaška, + 385 993 459 570, + 385 52 777 011

info@starikastel.com, www.starikastel.com
www.kaval-group.si

Restavracija Strelec, Grajska planota 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, + 386 8 384 31 42, + 386 31 687 648
strelec@kaval-group.si, www.kaval-group.si/strelec

www.kaval-group.si
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Želodčne	 in	 črevesne	 težave	 so	
postale	 zelo	 pogoste	 v	 sodobnem	
svetu	 izobilja	 živil,	 kemijskih	 dodat-
kov	 v	 živilih,	 plastičnih	 pakiranj	 živil,	
onesnaženih	 voda	 in	 naraščajočega	
števila	toksinov	v	okolju,	toda	na	drugi	
strani	 so	 prilagoditvene	 sposobnosti	
črevesja	zelo	velike.
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Center	za	naravno	medicino

želodčne
ADIJO,
TEŽAVE



N
otranjost črevesja sestavlja 
milijarda bakterijskih 
mikroorganizmov, ki 
sodelujejo s samim 
telesom. Izredna 
nagubanost sluznice 

ponuja velike površine, kjer se lahko izvajajo 
prebavne in imunske reakcije. Natančno 
določeni predeli hrbtenjače izvajajo živčno 
refleksno komunikacijo dogajanja v črevesju. 
Poleg vsega najdemo v črevesju vse tiste 

terapirajo s pomočjo bioresonance, naravnega 
načina razbremenitve živila v telesu z 
namenom, da se telo lažje zazdravi. V tem času 
je potrebno najdeno živilo, ki povzroča težave, 
opustiti, včasih ga je potrebno opustiti za dalj 
časa ali za stalno.
Vitamini, minerali in druga prehranska dopolnila 
so nujno potrebni za vzpostavitev zdravja, 
saj današnja pridelava sadja in zelenjave ne 
zagotavlja več zadostne vsebnosti vitaminov. 
Preveriti oziroma stestirati je potrebno vsa 

hormone, ki se nahajajo tudi v možganih. 
Tako je črevesje trdna obramba in zaščita pred 
zunanjimi vplivi vse dokler je ravnovesje med 
telesno obrambo in škodljivimi vplivi okolja v 
prid obrambe.
Ko škodljivi vplivi pričnejo uničevati obrambne 
mehanizme sluznice, se prične pisana paleta 
simptomov in težav. V Centru za naravno 
medicino ugotavljajo intolerance na živila 
s pomočjo elektroakupunkture. Živila, ki 
obremenjujejo črevesni imunski sistem, 

prehranska dopolnila in uskladiti njihov vnos. 
Na drugi strani pa je celotno prehransko 
svetovanje potrebno prilagoditi popolnoma 
individualno, kjer iščemo odgovore, ali pacient 
želi izgubiti odvečne kilograme ali jih pridobiti, 
ali presnavlja energijo hitro ali je počasen 
presnavljalec, ali je že v osnovi na posebnem 
prehranskem režimu (ne uživa mesa ali 
obratno).
Ob pregledu preverijo, ali so pacientove 
tegobe lahko posledica hrbteničnih ali 
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mišičnih težav. Tako pacienta pregleda tudi 
osteopat, ki z globokim in s površinskim 
tipanjem preišče trebušno votlino in 
celotno hrbtenično mišičevje kot tudi 
opazuje morebitno ukrivljenost hrbtenice. 
S pomočjo opazovanj sklepa o tem, da so 
nekatere črevesne težave, kot sta na primer 
zaprtje, gastritis itd., rešljive tudi preko 
sproščanja gladkega mišičevja organa ali 
hrbteničnih predelov. Osteopatovo delo je 
pomemben del razjasnjevanja izvora težav 
in uspešnega reševanja.
V Centru za naravno medicino uspešno 
obravnavajo gastritis, glavobole, povezane 
z gastritisom, razdražljivo črevo, intolerance 
na živila, ulcerozni kolitis, zaprtja in 
druge težave. Njihove terapije, bazirane 
na znanjih iz naravne medicine, ki jih je 
ustanoviteljica centra dr. Antonina Rome 
pridobivala pri prof. Gröberju na Akademiji 
za mikrohranila v Nemčiji, Inštitutu za 
regulativno medicino prav tako v Münchnu 
in na švicarski kliniki za biološko medicino 
pri dr. Rau, tako predstavljajo odlično 
dopolnilo klasičnemu zdravljenju z zdravili, 
kar komplementarnost tudi pomeni.

Dr. med. Antonina Rome
www.ckm.si
info@ckm.si
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Valamar	Collection	Imperial	Hotel	4*

na
IDILA
OTOKU RAB
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Na	otoku	Rab,	ki	zaradi	čistega	in	toplega	morja	smaragdne	
barve,	peščenih	plaž,	kot	tudi	manjših	uval,	obdanih	s	tišino	
in	z	zelenjem,	med	turisti	velja	za	biser	hrvaškega	Jadrana,	
je	 v	 novi	 podobi	 zaživel	 Valamar	 Collection	 Imperial	 Hotel,	
ki	obljublja	kraljevo	sproščanje	v	bližini	čudovitega	starega	
mestnega	jedra,	luke	in	parka	Komrčar.



M
esto Rab je s 
svojo poznano 
znamenitostjo, s 
štirimi zvoniki, prava 
zakladnica kulturne 
in zgodovinske 

dediščine. V labirintu večjih in manjših uličic se 
nahajajo cerkve, dobro ohranjeni spomeniki, 
nekdanje palače rabskih patriarhov, grajska 
loža, lepo urejeni trgi, umetniške galerije ter 

in zabavnega življenja starega mestnega jedra 
že od nekdaj privlačil s svojim karakterjem. 
Zgrajen je bil daljnega leta 1927 kot eden prvih 
na otoku. Med številnimi slavnimi osebnostmi 
ga je leta 1936 obiskal tudi kralj Edward VIII. 
Letos se hotelski kompleks predstavlja v novi 
preobleki, da bi omogočil luksuzni oddih, 
dizajniran za odrasle.
Po bogatem samopostrežnem zajtrku v 
restavaciji Nobilis se gostje lahko sprostijo na 

promenade, ki omogočajo sproščujoč sprehod 
ob morju. Tam so popotnikom na voljo tudi 
številni gastronomski kotički, ki ponujajo hišne 
specialitete in sveže morske dobrote.
Če želite doživeti idilo mesta Rab, je pravi 
naslov Valamar Collection Imperial Hotel, eden 
izmed hotelov z najdaljšo tradicijo na otoku, ki 
od letošnjega leta sije v novi sodobni podobi. 
Imeniten resort je na račun odlične lokacije 
poleg mestnega parka, plaže ter kulturnega 

ležalniku poleg atraktivnega zunanjega bazena 
ali v sredozemskem ambientu wellness centra, 
poleg tega se lahko razvajajo tudi z osvežilnimi 
koktejli iz novega Gin bara.
Tisti, ki radi počitnice preživljajo aktivno, se lahko 
medtem podajo na jutranji tek, romantičen 
sprehod po mestnem parku, vožnjo s kolesom 
po urejenih kolesarskih stezah ali pa odigrajo 
partijo tenisa. Za goste je poskrbljen tudi prevoz 
z ladjo do polotoka Frkanj, kjer lahko odkrivajo 
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slikovite zalive in prelepe intimne plaže, ki 
bodo s kristalno čistim morjem zadostile tudi 
zahtevne goste.
Pika na i sproščujočemu dopustu predstavlja 
premium gastronomska ponudba hotela 
Valamar Collection Imperial, na čelu z 
restavracijo à la carte in wine barom Veritas, ki 
navdušuje z lokalnimi specialitetami, vrhunsko 
žlahtno kapljico in z romantično atmosfero. 
Svojevrstno doživetje je tudi prepustitev nežni 
živi glasbi na hotelski terasi s pogledom na 
bujni park Komrčar. Poleg pestrega zabavnega 
programa v hotelu gostje večerno zabavo 

lahko poiščejo še v številnih bližnjih barih ali na 
festivalih, ki potekajo v starem mestnem jedru.
Za res sanjske počitnice in za najvišjo raven 
luksuznega oddiha je na voljo ekskluzivni 
tretma V Level, ki ponuja najboljše izbire 
namestitve, zasebni concierge, personalizirane 
prijave in odjave, gurmanske pogostitve in 
druge ekskluzivne storitve, s katerimi goste 
hotela Valamar Collection Imperial razvajajo od 
trenutka prihoda pa vse do konca bivanja.

www.valamar.com
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princesa
NOVODOBNA

Meghan	Markle

Meghan	Markle	ni	samo	odlična	in	svetovno	znana	igralka,	sočutna	
in	 nasmejana	 aktivistka,	 ampak	 od	 majevske	 poroke	 s	 princem	
Harryjem	 tudi	 princesa	 Združenega	 Kraljestva,	 ki	 je	 monarhijo	
popeljala	 v	 novo	 ero.	 Zaradi	 svoje	 drugačnosti	 je	 namreč	 post-
avila	 pomemben	 mejnik	 v	 zgodovini	 kraljeve	 hiše	 in	 okronala	 Di-
anino	 zapuščino	 izredne	 transformatorke	 družbenih	 odnosov	
in	premagovalke	stereotipov.	S	svojo	magično	avro	 iskrenosti	 in	
dobrodušnosti	je	postala	tudi	navdih	milijonom	mladih	deklet,	ki	jim	
sporoča,	da	jih	njihov	spol,	rasa,	narodnost	ali	veroizpovednost	ne	
morejo	ustaviti	pri	uresničevanju	njihovih	sanj.
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Z
ivljenjska zgodba Meghan 
Markle se prične v sončni 
Kaliforniji, kjer je njena 
mama Doria, tedaj vizažistka 
v hollywoodskem studiu 
ABC, leta 1979 na prizorišču 

snemanja priljubljene telenovele General 
Hospital spoznala in se na prvi mah zaljubila v 
direktorja fotografije Thomasa Markla. Pol leta 
kasneje sta bila poročena, še leto kasneje pa je 
na svet prijokala deklica, ki sta jo poimenovala 
Rachel Meghan. Tako kot starša princese Diane, 
sta se Marklova ločila, ko je bila Meghan še 
otrok. Toda v nasprotju z Diano, ki je bila razpeta 
med očetovim velikim posestvom v Norfolku 
in maminim londonskim stanovanjem, je 
Meghan odraščala v varnem zavetju mame 
in babice, ki sta jo ozavestili o svetu ter 
njegovih političnih in gospodarskih izzivih. 
Svoje sočutje, skrb in željo po spremembi na 
bolje je mladenka pokazala že v osnovni šoli, 
ko je v losangeleškem predelu Skid Row, kjer 
biva ena največjih populacij brezdomcev v 
Združenih državah, prostovoljno delila hrano 
ljudem z manj sreče. Prav tako se je zoperstavila 
seksističnemu oglasu multinacionalke, kateri 
je v protestu napisala pismo, pri tem pa jo je 
podprla celo takratna prva dama Hillary Clinton. 
Poleg prizadevnosti za pomoč drugim je v 
Meghan rasla ljubezen do igralstva, zato se je 
odločila za študij igre in mednarodnih odnosov 
na univerzi Northwestern. Po diplomiranju je 
odletela v Argentino, kjer je sprejela delovno 
mesto na ameriški ambasadi v Buenos Airesu, 
po vrnitvi v domačo Kalifornijo pa se je vrgla 
v svet igralstva, kjer je sedem let vztrajala v 
stranskih vlogah, preden je leta 2011 padla 
na radar producentov serije Nepremagljivi 
dvojec in se preselila v Toronto, kjer so uspešno 
nadaljevanko snemali dolgih osem sezon. 

Ko je ambiciozna rjavolaska dosegla izjemen 
uspeh na igralski sceni, je želela izraziti še 
svojo strast do komuniciranja s svetom, zato 
je ustanovila življenjskostilni blog, imenovan 
The Tig, ki je pokrival teme potovanj, 
gastronomije, mode, pa tudi humanitarnosti, 
samoidentifikacije in opolnomočenja, ki je 
sčasoma dosegel kar milijon in pol bralcev. 
TV zvezdnica je v skladu s to prepoznavnostjo 
postala ambasadorka Združenih narodov in bila 
del številnih filantropskih projektov, pri tem pa 
se je osredotočala predvsem na zagovarjanje 
pravic žensk.
Sočasno se je Meghan sreča nasmejala v 
privatnem življenju, ko je julija 2016 odšla 
na slepi zmenek in tako spoznala nikogar 
drugega kot princa Harryja, ki se je ravno 
tedaj dokončno znebil negativne oznake 
porednega fanta britanske kraljeve družine, ki 
si jo je prislužil s kar nekaj medijsko odmevnimi 
incidenti. To je rdečelascu po zaključku 
10-letnega službovanja v vojski uspelo s hvale 
vrednim posvečanjem izzivom veteranov in 
organiziranjem vsakoletnega dobrodelnega 
dogodka Invictus Games. In ker je s tem postal 
favorit javnosti, so se začele špekulacije o 
ženski, s katero bi se lahko poročil. A njegova 
izbranka je bila namesto Britanke iz visokih 
slojev mulatka, Američanka, igralka, za povrh 
pa še ločena, in zaradi tovrstne drugačnosti je 
bilo medijsko poročanje o njuni romanci tako 
intenzivno, pristransko in senzacionalistično, 
da je moral princ Harry praktično prositi 
javnost, da ju pusti pri miru. Toda zlobni jeziki 
mladi par niso zaustavili, da bi se zaročila in 
letošnjega maja tudi poročila. Še preden pa 
sta si izmenjala zaobljubi, sta Harry in Meghan 
postala metafora za multikulturno Britanijo 
in prava transformatorja ideje britanske 
monarhije. In namesto da bi postala mož in 
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žena v intimnem vzdušju, sta prispevala k eni najbolj odmevnih oživitev sodobne monarhije, ko sta se 
poročila z veliko pompa v ritualu, ki so ga spremljali milijoni. Tako sta zaprla usta vsem nevoščljivcem 
in v svet poslala pomembno sporočilo diverzifikacije in družbene spremembe.

Ava Tomlje

Več informacij na www.vivaderm.si •   Caudalie VivaDerm

TRENUTEK
ČUTNOSTI

v osrčju vinogradov

THÉ
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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 %.

www.fashionavenue.si             E-naslov: ava@fashionavenue.si
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