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SUPERIOR GYM
27. Marta 35

11000 Belgrade, Serbia

Mon -   Fri:     9:00 am - 10:00 pm
Sat  -   Sun:  10:00 am -  5:00 pm

Phone: 011 3220408
www.superiorgym.rs

Zepter Slovenica d.o.o. Informativni prodajni center 

 Gregorčičeva ul. 13a, 1000 Ljubljana, tel: 01 422 28 40, www.zepter.si

www.calderaspas.si
www.bellamar.si

Razstavni salon: Jarška cesta 10a, 
+386 70 426 700, info@bellamar.si

- Največji proizvajalec masažnih bazenov na svetu
- Več kot 1 milijon zadovoljnih uporabnikov po vsem svetu

 - 40 let vodilni proizvajalec masažnih bazenov

Prodaja in izdelava vseh vrst savn
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Vem,	da	nič	ne	vem.

Obstaja	samo	eno	dobro:	znanje,	in	samo	eno	zlo:	nevednost.

Namesto	bogastva	izberi	znanje;	kajti	bogastvo	je	prehodno,	
znanje	pa	večno.

Nikogar	ne	morem	ničesar	naučiti	–	lahko	jih	le	spodbudim	k	
razmišljanju.

Radovednost	je	pričetek	modrosti.

Vsak	mora	sam	poiskati	resnico.

Da	bi	našel	sebe,	misli	s	svojo	glavo.

Odkritosrčen	človek	je	vedno	otrok.

Bodi	prijazen,	kajti	vsakdo,	ki	ga	srečaš,	bori	svoj	trdi	boj.

Zadovoljstvo	je	naravno	bogastvo;	razkošje	je	umetna	revščina.

Najbogatejši	je	tisti,	ki	je	zadovoljen	z	najmanj.

Kdor	ni	zadovoljen	s	tem,	kar	ima,	ne	bo	zadovoljen	s	tem,	kar	si	
želi	imeti.

Naj	tisti,	ki	bi	premaknil	svet,	premakne	najprej	sebe.

Bolje	naredi	malo	na	pravi	način,	kot	veliko	stvar	slabo.

Slabi	ljudje	živijo,	da	bi	jedli	in	pili;	dobri	ljudje	jedo	in	pijejo,	da	bi	živeli.

Bodi	vesel	glede	smrti	in	vedi,	da	se	nič	slabega	ne	more	zgoditi	
dobremu	človeku,	ne	v	življenju	in	ne	po	smrti.

Sokrat (470 pr. n. št. - 399 pr. n. št.)

UVOD

OGLAS
razstavišče

77
Sejem Dom plus

—
Sejem stavbnega pohištva, ogrevalne in  

hladilne tehnike, montažnih hiš,  
varovanja ter urejanja okolice

www.sejemdom.plus

Ambient Ljubljana  
sejem pohištva
—
Sejem pohištva in druge 
notranje opreme

www.pohistveni-sejem.si

8.–12. november 2017
Gospodarsko razstaviščeVse za dom!

Ambient & Dom Plus Oglas 215x290mm.indd   1 11/10/2017   13:13
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Valerij	Gergijev

maestro
VELIKI
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Valerij	 Gergijev	 je	 eden	 najpomembnejših	 dirigentov	 današnjega	
časa,	mednarodna	senzacija,	katere	koncerti	so	tako	v	domači	Rusiji	
kot	v	tujini	vedno	razprodani.	Veliki	maestro,	ki	je	nastopal	v	številnih	
svetovno	 znanih	 opernih	 hišah	 in	 sodeloval	 z	 orkestri	 najboljšega	
kova,	 je	 tudi	 letos	 z	 enim	 najstarejših	 glasbenih	 ansamblov	 v	 Rusiji,	
orkestrom	 Marijinega	 gledališča,	 oplemenitil	 glasbeni	 Festival	
Ljubljana,	 na	 katerem	 smo	 se	 s	 karizmatičnim	 Gergijevim	 imeli	
priložnost	pogovarjati	tudi	mi.
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V Sloveniji ste z Marijinim gledališčem 
iz Sankt Peterburga prvič nastopili ob 
projektu Evropski mesec kulture leta 
1997, od leta 2003 pa ste redni gost 
Festivala Ljubljana. Kakšne spomine 
imate na Slovenijo?
Vesel sem, da sem v Sloveniji, v prelepi Ljubljani. 
Imam veliko čudovitih spominov, ne samo na 
obisk prestolnice, ampak na krasno naravo. Z 
ansamblom Marijinega gledališča smo prvič 
gostovali v Sloveniji že daljnega leta 1997, s 
koncertno izvedbo opere Jevgenij Onjegin 
Petra Iljiča Čajkovskega. Sledilo je skoraj 
vsakoletno gostovanje na Festivalu Ljubljana 
in v veliko veselje mi je, da sem ponovno tu 
z mnogo novimi pevci in glasbeniki ter da 
nadaljujem z Nibelungovim prstanom.

Pod vašo taktirko je bila v Sloveniji prvič 
v celoti izvedena legendarna tetralogija 
Nibelungov prstan skladatelja Richarda 
Wagnerja, s čimer ste postavil pomemben 
mejnik v slovenski glasbeni kulturi. 
Kako se spominjate teh monumentalnih 
glasbenih dram?
Ob 200. obletnici rojstva nemškega opernega 
revolucionarja Wagnerja smo z Marijinim 
orkestrom na Festivalu Ljubljana premierno 
uprizorili prva dva dela cikla, Rensko zlato 
in Valkira, letos pa smo z drugima dvema 
deloma, Siegfried in Somrak bogov, sklenili 
zgodbo Wagnerje tetralogije. Ponosen sem, 
da sem ob boku uzbekistanskega pianista 
Behzoda Abduraimova slavnostno sklenil 
65. Festival Ljubljana, enega najstarejših in 
najpomembnejših festivalov v Sloveniji kot širši 
regiji.

Leta 1996 ste postali direktor Marijinega 
gledališča, orkestra, opere in baleta, 
ki po vaši zaslugi danes velja za eno 
najpomembnejših glasbenih gledališč in 
je bilo leta 2008 uvrščeno med dvajset 
najboljših ansamblov na svetu. Kakšne 
načrte imate zanj?
Nedavno smo odprli novo operno hišo in tako 
ima Marijino gledališče sedaj že tri prizorišča v 
Sankt Peterburgu, v katerih bodo orkester, zbor, 

opera in balet delovali izmenično. Na isti dan 
lahko izvedemo kar tri opere, saj zaposlujemo 
dovolj pevcev, plesalcev in glasbenikov. 
Prizorišča v Sankt Peterburgu dopolnjuje 
nova ambiciozna operna hiša v Vladivostoku, 
ki je oddaljena skoraj 9.000 kilometrov. Gre 
za novo poglavje v zgodbi mojega življenja. 
Čeprav sem bil zelo zaposlen z drugimi 
obveznostmi, sem se odločil za ta projekt, saj 
je šlo za odlično priložnost, da pomagamo 
regiji. Tam sem se pridružil festivalu Pacific 
Music Festival, ki predstavlja najboljše 
korejske, japonske, kitajske, ruske ter tudi 
ameriške in avstralske glasbenike.

Z Marijinim gledališčem se nenehno 
odpravljate na turneje, do sedaj ste 
obiskali več kot trideset držav in tudi 
najbolj oddaljene kraje na svetu. Zakaj 
je tako?
Menim, da so ravno turneje in gostovanja v 
tujini najboljši način, da ohranjamo umetnost 
živo. Obstaja cel svet klasične glasbe, a včasih 
pozabljamo, da njena distribucija ni tako 
enostavna. Ena stvar je iti na internet, toda 
popolnoma druga, ko slišiš glasbo v živo v 
dvorani z odlično akustiko. Predstave v živo, 
na katerih javnost sliši in hkrati vidi umetnika, 
so še vedno najmočnejši način za razvoj 
občinstva klasične glasbe. In ker po mojem 
mnenju glasba nima mej, poleg svetovnih 
prestolnic gostujemo tudi v manjših krajih. 
Po tem, ko sem dirigiral vsem največjim 
orkestrom na petih kontinentih sveta, me 
motivirajo novi projekti. Nedavno smo bili 
v Čilu, na samem jugu Južne Amerike in 
bilo je zanimivo doživetje. Mi smo bili zelo 
zadovoljni in tudi publika nas je lepo sprejela.

Zelo pogosto sodelujete tudi na 
raznovrstnih glasbenih festivalih. Kako 
zmorete tako briljantno usklajevati tako 
natrpan urnik?
Če delaš 29 let kot umetniški vodja, imaš 
prakso in zmoreš obiskati pet ali šest 
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festivalov v desetih dneh. Več festivalov mi celo 
olajšuje življenje. Na nekem mestu ostanem 
dlje časa in se osredotočim na program. Ob tem 
rad sodelujem z drugimi, da skupaj pridemo 
do najboljše odločitve. Všeč so mi tako majhni 
festivali, kot je na primer Mikkeli Festival, kot 
tudi veliki, med katerimi mi je najbolj pri srcu 
vsakoletni sanktpetersburški festival Stars of 
the White Nights.

Kaj je za vas tako posebnega pri tem 
svetovno znanem festivalu?
V Sankt Peterburgu je magično, skrivnostno 
vzdušje, ponoči nikoli ni popolne teme, 
zato smo festivalu podali takšno ime, ko 
smo z njim pričeli leta 1993. Od takrat je 
postal izjemno priznan, mi pa smo srečni, da 
lahko predstavljamo opero in balet na tako 
visoki ravni. Na festivalu rad pokažem nove 
produkcije, letos smo imeli tri ali štiri nove 
predstave in fantastično zasedbo.

Znani ste po odkrivanju mladih glasbenih 
talentov in vašem poslanstvu prenašanja 
klasične glasbe na občinstva po vsem 
svetu. Kaj nam lahko poveste o tem?
Menim, da moramo občinstva izpostavljati 
najboljšim klasičnim glasbenikom na svetu, 
in to brez plačila in pri rosnih letih. To je moj 
pomemben projekt že dolgo časa. Pred 
približno petnajstimi leti smo z Marijinim 
orkestrom začeli hoditi na univerze in prirejati 
brezplačne koncerte s polnimi orkestri, z 
zbori in z zvezdami kalibra, kot so Netrebko, 
Borodina, Nikitin, Abdrazakov. To je obrodilo 
sadove, saj odkrivamo vedno nove glasbene 
talente, ki si jih trudim redno vključevati v moje 
programe. Kdaj celo dvanajst let stare otroke, 
ki so edinstveno nadarjeni. V sklopu Marijinega 
gledališča imamo akademijo mladih, kjer gre 
za pomemben proces učenja in mentoriranja s 
strani uspešnih umetnikov.

Za konec nam zaupajte, kakšen je za vas 
pomen glasbe.
Težko je reči, saj obstajajo razlike v načinu, 
kako ljudje sprejemajo glasbo. Nekaterim 
ni tako pomembna, medtem ko drugim 
predstavlja ključni del življenja in lahko 
rečemo, da brez nje ne morejo živeti. Za njih 
je tako nujna kot voda in kruh. Do takšnih 
pravih ljubiteljev gojim veliko spoštovanje 
in jih z veseljem opazujem v opernih hišah 
po vsem svetu. Ne pretvarjajo se, da so 
veliki skladatelji ali dirigenti, samo pridejo, 
poslušajo in uživajo.

Matjaž Tomlje
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SLEDI SVOJIM INSTINKTOM.
NOVI RANGE ROVER VELAR

Nekateri ljudje radi poslušajo samo svojo glavo. Drugi pa sledijo izključno svojemu srcu. Novi Range Rover Velar 
vam daje luksuz, da istočasno komunicirate z obema. Ko vam glava govori, poglej – to je legendarni Land Rover, 
ki ga nobena ovira ne more ustaviti, njegova zapeljiva silhueta pa skriva genialne oblikovalske rešitve in poudarja 
sijajne medeninaste detajle... potem se ustavite in – prisluhnite. To je zvok vašega veselo utripajočega srca.

Če bi radi izvedeli več, nas obiščite:

A-Cosmos d.d. 
Celovška cesta 182 
1000 Ljubljana

landrover.si

Povprečna poraba goriva: 5,4 - 9,4 l/100km. Emisije CO2: 142 - 214 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: EURO 6b. Specifične emisije NOx: 3,1 - 75 g/km. Vrednost 
specifične emisije trdnih delcev pri dizelskih motorjih: 0,11 - 0,29 g/km. Število delcev pri dizelskih motorjih: 0,03E11 – 1.06E11. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši 
toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževalcev zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. 
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna.
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CHLOÉ	ABSOLU	DE	PARFUM

Nova neustavljiva esenca iz hiše Chloé, ki napoveduje proslavljanje 
desetletnice prelepih dišav Chloé: Absolu de Parfum. Esenca z novo 
intenzivnostjo je stvaritev parfumerja Michela Almairaca, ki je ustvaril tudi 
prvo znamenito dišavo. Je bogatejši, polnejši in lesno obarvan vonj, ki ni 
prepoznaven le po pudrnati sestavi izvirne dišave Eau de Parfum Chloé, je 
mnogo bolj prefinjen in poln razkošja.

BVLGARI	GOLDEA	THE	ROMAN	NIGHT

Bvlgari predstavlja zapeljiv dodatek kolekciji Goldea, izjemno žensko 
dišavo Goldea The Roman Night, ki je skupek opojnih, intenzivnih cvetno-
mošusno-ciprskih not. Hkrati pa je Bvlgari izbral tudi svojo novo muzo, 
glamurozno in očarljivo Bello Hadid, ki je postala kraljica rimskih noči.

SHISEIDO	WASO

Shiseido predstavlja negovalno linijo izdelkov, ki je nastala s spoštovanjem 
narave… z naravnimi sestavinami za naravno lepoto. Posebej ustvarjena 
za kožo dvajsetletnikov, ki ima povsem svoje zahteve. V notranjosti je 
polna in bogata, njena tanka povrhnjica pa je občutljiva za poškodbe, ki 
so posledica stresa. Izdelki Waso s hranljivimi sestavinami in štirimi vlažilci 
utrjujejo zaščitni plašč kože ter spodbujajo sposobnost samoobnavljanja.

CLARINS	DOUBLE	SERUM
	
Serum, ki je doslej prejel že 202 mednarodni kozmetični nagradi v 24 
državah sveta in je izjemna svetovna prodajna uspešnica (vsakih 15 sekund 
se proda ena steklenička), odslej ponuja še več in gre še dlje v boju proti 
staranju. Znanstvena in tehnološka inovacija z edinstveno dvojno formulo 
ponuja več rastlinskih sestavin, intenzivnosti, bio navdiha, vsestranskosti, 
odgovornosti in natančnosti.

COLLISTAR	ILLY	COLLECTION

Zadnja postojanka popotovanja Ti Amo Italia prinaša strastno kolekcijo v 
sodelovanju s podjetjem Illy, ki nagovarja ljubitelje lepote, dobrega okusa, 
umetnosti in visoke kvalitete. Kolekcija za jesen in zimo 2017 združuje 
senzorične odlike kozmetičnih sestavin s čustvenim vonjem kave in z 
njenimi močnimi, globokimi barvnimi odtenki ter s čutnostjo teksture. 
Nova paleta ličil v omejeni verziji, ki je na pravi poti, da postane ikona.

DAVINES Mask with Vibrachrom™
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Intervju: Bruce Springsteen  I  Twitter TV  I  Prva prava generacija potrošnikov

Zadnji 
 diktatorji
Zadnji 
 diktatorji

Pet jih bo letos doletela 
politi�na ali �zi�na smrt. 
Domine že padajo.

Pomlad 
arabskih 
narodov
FACEBOOK, TWITTER IN 
REVOLUCIJA OD TUNIZIJE 
DO EGIPTA
  

Potovanje v 
srce Evrope
KAJ JE EVROPSKA IDENTITETA?

Nicolas Sarkozy 
med državo 
in cerkvijo
„SVETI O�E, POMAGAJ MI!“

Pomlad 
arabskih 
narodov
FACEBOOK, TWITTER IN 
REVOLUCIJA OD TUNIZIJE 
DO EGIPTA
  

Potovanje v 
srce Evrope
KAJ JE EVROPSKA IDENTITETA?

Nicolas Sarkozy 
med državo 
in cerkvijo
„SVETI O�E, POMAGAJ MI!“

I Z B O R  N A J B O L J Š I H  � L A N K O V  I Z  S V E T O V N E G A  T I S K A MAREC 2011 / 3,90 €

Global prinaša zanimivo branje, dobro publicistiko
in celovit pogled na svet.

Praši�je življenje  I  Brezpilotna potniška letala  I  Prada 
Weird Al Yankovic  I  Sibirski Hollywood  I  Potovanje v Riad 

Slepa 
ambicioznost

Slepec, ki se je povzpel 
na Mount Everest, 

predirkal maroško puš�avo 
in preveslal Veliki kanjon

Ujetnik 
zgodovine
Nekdanji Jugoslovan 
se spominja, kako je 

postal Ameri�an

NOVEMBER 2014
CENA: 3,99 €

Ljubezen 
na recept
Znanstveniki so biokemijo ljubezni raziskali 
do zadnjega hormona. Zdaj vemo, kaj vklaplja 
poželenje, zakonsko sre�o ali sr�ne težave. 
Ni� nam ne prepre�uje, da ne bi še sami 
pritisnili na stikalo. Toda ali si res želimo 
ljubezenske tabletke?

Plasti�na rasa
Zakaj je etni�na plasti�na 
kirurgija tak hit in zakaj je 
tako sporna
 

Faktor X
V srcu Googlovega 
skrivnostnega razvojnega 
laboratorija

Neskon�ni polet 
Toma Pettyja
Zakaj legendarni
hipi ne odneha

JUNIJ 2014
CENA: 3,99 €

Legalno zadeti   I  Smrt v Pompejih   I  Britanski Indiana Jones
O�e bitcoina   I  Portoriko   I  Druga Lolita   I  Kondom stoletja 

Laže je šokirati kot spregovoriti o ženskem poželenju
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GLOBAL 
Mesečna revija z izborom najboljših 
člankov iz svetovnega tiska:  

 L`Espresso, Le Point, The Daily Beast, 
The International Herald Tribune, Der 
Spiegel, Atlantic Monthly, Die Zeit, 
L`Equipe, The New York Times Magazine, 
Texas Monthly, Prospekt, Fast Company 
Magazine, Psychology Today, France 
Football, Rolling Stone, New Scientist, 
Slate, Psychology Today, The New York 
Times Style Magazine, New York Review 
of Books …  

 
 
Naslednja številka Globala izide: 
- v četrtek, 17.11. 
 
Rok za rezervacijo oglasnega prostora: 
- v petek, 4.11. 
 
Rok za oddajo oglasnega gradiva: 
- četrtek, 10.11. 
 
 
 
 
 
Ponudba za oglaševanje v Globalu, 17.11.: 

*Vse cene so bez ddv-ja in že vključujejo vse agencijske in ostale 
pogodbene popuste.  
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INGVER	&	ROSE	SET	

NEOVITA Ingver & Rose je poseben program razvajanja za 
profesionalno kot tudi domačo nego kože. Serum in maska sta 
posebno usklajena in se dopolnjujeta ter ščitita kožo pred hladnimi 
vremenskimi vplivi. Dobro uravnotežena kombinacija moči ingverja 
in dragocenega ekstrakta vrtnic aktivira kožno odpornost in nežno 
stimulira mehanizme za popravilo kože. Celicam zagotavlja celično 
energijo in na koži pusti absoluten občutek dobrega počutja.

LABORATORIHUR

LaboratoriHur predstavlja dva izdelka z retinoično kislino. RETIN C ekstrakt 
88 je koncentriran serum, bogat z vitaminom F, vitaminom A, vitaminom C, 
vitaminom E in s hialuronsko kislino ter s kolagenom. Izdelek že ob prvem 
nanosu izboljša visoko elastičnost dermisa in koža je po uporabi videti bolj 
polna in napeta. RETINE C 45 serum pa je prava rešitev proti staranju. Super 
koncentriran bogat serum z 72 izvlečki je nemasten izdelek, ki kožo učvrščuje 
in vlaži. Obrazne poteze so po uporabi bolj napete, koža bolj sijoča in čvrsta.

ORIFLAME	SUBLIME	NATURE	TUBEROSE

Oriflame, ki je septembra z gala prireditvijo v ljubljanski Unionski 
dvorani obeležil 20. obletnico uspešnega delovanja švedskega 
podjetja v Sloveniji, predstavlja nov parfum Sublime Nature Tuberose, 
ki je ekskluziven, razkošen in sijoč. Glavna nota dišave je tuberoza, 
najočarljivejši in najbolj zapeljiv izmed vseh belih cvetov – diši sveže in 
hkrati sladko. Vrhunska stvaritev parfumerke Nathalie Lorson, ki je ne 
smete spregledati.

18     FASHION AVENUE

IZ	DOMAČEGA	PISKRA
	

Koža je odraz našega doživljanja, čustvovanja, razkriva naše notranje 
skrivnosti. Naj vsakodnevna nega postane obred, namenjen samo sebi, 
z naravno kozmetiko IZ DOMAČEGA PISKRA. Ustvarja jo Maja Jensterle iz 
sestavin, ki nam jih poklanja sama mati zemlja: hladno stiskana olja, domači 
med in čebelji vosek, doma pridelana zelišča in 100 % naravna eterična olja, ki 
v nas prebujajo čarobnost in notranjo lepoto. Posebej vsestransko je sivkino 
mazilo, ki pomirja in deluje protivnetno ter tako pomaga pri opeklinah, 
odrgninah, razjedah, aknah in pikih insektov. Primerno je za vse tipe kože, še 
posebej za suho, razdraženo in občutljivo kožo. www.izdomacegapiskra.si 

VABLJENI NA RAZVAJANJE 
V BUTICNI KOZMETICNI SALON

Nega obraza • Masaža telesa • Refleksna masaža • Depilacija
  Pedikura • Manikira • Permanentno lakiranje • Anticelulitni tretma

 041 293 301 • www.mestnalepotilnica.si • Gornji trg 11, Ljubljana
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20     FASHION AVENUE

KRALJEVA	NEGA	Z	VRTNICO	
NASMEH	NARAVE

Slovensko, naravno, etično. Pri Nasmeh Narave so iz ljubezni do 
narave in soljudi ustvarili kraljevsko kolekcijo kozmetike iz izvlečkov 
vrtnice (kremo, olje za telo, hidrolat/rožno vodico in milo) za nego 
zrele in suhe kože. Deluje blago antiseptično (in je zato primerna 
tudi za mlado, poškodovano, aknasto kožo), obenem pa pomaga 
pri obnavljanju in glajenju kože ter je odlična v boju proti gubicam. 
Značilnost vrtnice je ravnovesje, z blagodejno masažo z vrtničnim 
oljem tako uravnavamo energije v telesu.
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BAIN	DE	TERRE	

Dovolite naravi, da poskrbi za zdravje in lepoto vaših las z linijo 
izdelkov Bain de Terre. Vsi negovalni izdelki so brez parabenov in 
primerni tudi za barvane lase, saj ne povzročajo bledenja barve. 
Obogateni so z dragocenim arganovim in monoi oljem, ki s prijetnimi, 
nežnimi vonjavami božajo vaša čutila. Tokrat izpostavljamo linijo 
Argan Oil, ki ima negovalne in obnovitvene sposobnosti, lase okrepi in 
vlaži. Šampon in negovalec se priporočata za neukrotljive lase, saj jih 
zgladita, izničita statiko in jim dajeta čudovit lesk.

HERBIO

Herbio se je na domačem trgu uveljavil kot uspešen ponudnik zeliščne 
kozmetike in zeliščnih negovalnih olj. Kot hitro rastoče podjetje so se 
odločili, da bodo v prodajo ponudili še prehranska dopolnila. Zavedajo 
se, da je ponudba prehranskih dopolnil v Sloveniji pestra. Njihova 
prehranska dopolnila v veliki meri bazirajo na zeliščnih sestavinah, 
najpomembnejša jim je kakovost izdelka in strokovna podpora, saj 
so kupci velikokrat zbegani in ne posegajo po pravih izdelkih. Več o 
izdelkih in ponudbi si lahko pogledate na spletni strani www.herbio.si

NARAVNA	KOZMETIKA	AVIUM	

Kozmetični izdelki avium nastajajo v tesnem sodelovanju z naravo. 
Vsi so sestavljeni iz bogatih in hranljivih naravnih sestavin, ki imajo 
blagodejni učinek na kožo in telo. Ne vsebujejo umetnih substanc 
in kemikalij ter ne povzročajo negativnih učinkov. Prednost izdelkov 
avium se dodatno kaže v ročni izdelavi, pri kateri posebno pozornost 
pripisujejo čistosti in učinkovitosti sestavin. Kozmetični izdelki so torej 
ustvarjeni z navdihom in močjo narave, kar je ključ do zdrave in sijoče 
kože ter do dobrega počutja. www.avium.si

OGLAS
oriflame
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Trenutek veličastja
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Terapije	kože

Jesen	je	tu.	To	je	čas,	ko	se	narava	umirja,	ko	mrzlično	čistimo	
stanovanje,	menjavamo	oblačila.	Marsikomu	je	to	čas	čiščenja	
in	 krepitve	 organizma.	 Vedno	 več	 nas	 pomisli	 tudi	 na	 lepo	
kožo.	Sedaj	je	čas,	da	delamo	za	prihodnost	naše	kože.	Za	lep,	
mladosten	in	svež	videz	v	jesenskem	obdobju	obiščemo	terapije.
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videz
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Ultrazvočno čiščenje
Najnaprednejši aparat za globinsko nego kože 
na neboleč način odstrani lojne zamaške. 
Prednost ultrazvoka za stranko je v prvi vrsti 
neboleče globinsko čiščenje, vendar kmalu 
spoznajo, da je to le malenkost. Glavna prednost 
ultrazvoka je v moči, da odstrani vse, še tako 
majhne lojne zamaške. Ultrazvočno čiščenje 
zatre razvoj zamaška v začetni fazi. Maščoba se 
v pori tekom mesecev gosti in s časom preraste 
poro in jo zamaši. Pri redni uporabi ultrazvoka 
pa do te faze ne pride več.

Diamantni piling
Diamantni piling je invaziven postopek 
odstranitve površinskih kožnih celic z 
namenom pospešene regeneracije. S prisiljeno 
obnovo kože ta pozabi na napake in jih 
preraste. Tako se koža osveži, gube, brazgotine 
in pigmentni madeži se poenotijo. Vendar 
pozor – za dober rezultat se pred posegom 
posvetujte. Postopek je zelo intenziven, zato 
ga zaupajte le strokovnjaku. Pazite tudi, da se 
terapije lotite jeseni ali spomladi. Poletje in 
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zima nista primerni obdobji za tako invazivne 
posege.

Endoderma terapija
Je terapija s pomočjo tlaka in podtlaka. 
Kombinacija pritiska posnema pulz in tako 
najbolj učinkovito spodbudi prekrvavitev 
podkožja. Koža je namreč zadnji organ, ki dobi 
hranilne učinkovine in kisik od znotraj. Zato 
je spodbuda krvnemu pretoku bistvena za 
zagotovitev kožnim celicam vitalnih osnovnih 
potreb. S pomočjo endodermne terapije 
osvežimo in pomladimo kožo s sebi lastnimi 
sredstvi, od znotraj. Poskrbimo za energijo 
celicam, spodbudimo kolagenski razvoj.

Posvetujte se s kozmetičarko. Po analizi kože in 
strokovnemu pregledu z mikrokamero bomo 
znali izločiti skupek individualnih stanj, ki jih ima 
vaša koža. Oblikovati je potrebno individualno 
nego in kombinirati aparaturne tehnike tako, 
da bomo rešili vaše težave.

Anja Rednak Jakšić
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Remington	Durablade

nege in
80 LET
STILA

Pred	 osemdesetimi	 leti	 je	 zaživela	 znamka	 Remington,	 ki	 od	
takrat	 nenehno	 inovira	 in	 ustvarja	 vedno	 nove	 produkte,	 ki	
omogočajo	 izražanje	 individualnega	 jaza	 in	 stila	 uporabnika.	
Naj	 bo	 izgled	 eleganten,	 urejen,	 vpadljiv	 ali	 divji,	 Remingtonovi	
pripomočki	 za	 nego	 in	 oblikovanje	 bodo	 prepričali	 še	 tako	
zahtevne	ženske	kot	tudi	moške.
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N
ajnovejši izdelek, ki 
bo olajšal življenje 
močnejšemu spolu, sliši 
na ime DuraBlade. Gre 
za vsestranski brivnik, ki 
omogoča prirezovanje, 

britje in oblikovanje obraznih dlak vseh dolžin. 
Štirje različni glavniki za brado zagotavljajo 
fleksibilnost pri različnih stilih, za doseganje 
katerih ne bo več potrebnih cel kup izdelkov.
DuraBlade se pohvali z dvostranskimi rezili 
s tehnologijo trim shave, ki dovoljujejo 
enakomerno in udobno urejanje v vseh smereh 
brez napora, četudi je to v ali proti smeri rasti 
dlak. Ergonomska oblika s protizdrsnim ročajem 
daje samozavest pri oblikovanju definiranih 
kotov ali odstranjevanju vseh dlak za popoln 
gladek videz. Ker je naprava vodoodporna, je 
primerna tako za suho kot mokro uporabo, 
lahko se kombinira tudi s peno ali z gelom za 
britje. Brezžična uporaba in polnjenje preko USB 
kabla sta še dva bonbončka tega zmogljivega 
in vsestranskega brivnika. Najbolje od vsega pa 
je, da rezil ni potrebno nikoli menjati, s čimer se 
DuraBlade izkaže za izredno zanesljiv brivnik, s 
katerim bodo moški vedno lahko dosegli želen 
izgled.

si.remington-europe.com
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CoolSculpting

izNOVOST
HOLLYWOODA

Iz	 Hollywooda	 je	 v	 Slovenijo	 prišla	 inovativna	 tehnologija,	 ki	
odpravlja	najbolj	trdovratne	maščobe	s	pomočjo	zamrzovanja.	
Tako	 imenovani	CoolSculpting,	ki	navdušuje	številne	zvezdnike,	
sta	odkrila	harvardska	profesorja	-	med	opazovanjem	otrok,	ki	
so	pogosto	sesali	sladoledne	lučke,	sta	namreč	opazila	izgubo	
maščobe	v	licih.
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C
oolSculpting je inovativna 
tehnologija na področju 
neinvazivnih postopkov za 
zmanjševanje maščobnih 
oblog, ki so odporne na 
dieto in telovadbo. V manj 

kot eni uri začnete izgubljati maščobo brez 
kirurških posegov in igel, posebnega okrevanja 
ni, rezultati so dolgoročni.
Trdovratne maščobne obloge na trebuhu, 
bokih, stegnih, hrbtu in pod brado so ponavadi 
odporne na običajne metode hujšanja in se jih 
s prilagojeno prehrano ali telesno aktivnostjo 
ne moremo znebiti. CoolSculpting je nova 
metoda, s katero lahko vse vidne dele telesa 
preoblikujemo povsem varno, nežno in 
učinkovito, deluje pa ciljano zgolj na maščobne 
celice, brez poškodb kože.

Na kakšen način zmanjšamo maščobne 
obloge s postopkom CoolSculpting?
CoolSculpting zamrzne maščobne celice, 
rezultat je vitkejša linija in bolj napeta koža. 
Med postopkom stranka počiva v udobnem 
položaju, področje, na katerem se odstranjuje 
maščobne obloge, pa postavijo med dve 
hladilni plošči. S patentirano tehnologijo, 
imenovano Cryolipolysis, nato varno in 
učinkovito delujejo na maščobne celice, ne da 
bi poškodovali kožo ali drugo tkivo. Zamrznitev 
sproži uničenje maščobnih celic, ki jih telo nato 
na naraven način in trajno odstrani. Koža in 
preostala maščoba se prilagodita zmanjšanju 
volumna, kar izboljša telesno definicijo na 
področju izvajanja postopka. Večina tretmajev 
zmanjša maščobo za najmanj 20 %.

Kdaj bodo vidni učinki postopka 
CoolSculpting?
Po zamrznitvi maščobnih celic telo potrebuje 
nekaj časa, da postopno odstrani tiste, ki so 
bile uničene z zamrznitvijo. Prvi učinki so 
opazni po približno 3 tednih, končni rezultat 
je običajno viden po 1 do 3 mesecih. Če bo 
za vaš cilj treba postopek večkrat ponoviti, 
vas bodo strokovnjaki na to vnaprej opozorili 
in skupaj boste pripravili načrt. CoolSculpting 
je neinvaziven, varen, učinkovit postopek z 
dolgoročnimi rezultati. 

Ali CoolSculpting boli?
Na mesto, kjer se izvaja postopek, se nanese 
poseben gel, ki ublaži nelagodje. Vakuum, ki 
ga ustvarja aplikator, lahko sprva občutite kot 
vlečenje ali blago ščipanje. Nato se izvede 
ohladitev, ki traja približno 10 minut, potem 
pa področje izvajanja postane odrevenelo in 
ga ne čutite. Mnoge stranke med postopkom 
berejo, pregledujejo e-pošto ali celo zadremajo. 
Večina se neposredno po postopku vrne k 
vsakodnevnim aktivnostim.

Kaj pa, če se spet zredim?
Pozitivni učinki postopka CoolSculpting in 
zadovoljstvo s svojim videzom so običajno 
spodbuda za še boljšo skrb za svoje telo. Če se 
zgodi, da ponovno pridobite več teže, se bo ta 
bolj enakomerno razporedila po vsem telesu in 
ne le na področju izvajanja postopka.

www.estetika-medart.si
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pomlajevanje obraza / estetski posegi / dermatologija / laserska terapija

Estetika Medart d.o.o.
Regentova 37

Ljubljana

040186330
info@estetika-medart.si
www.estetika-medart.si
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Ermenegildo	Zegna

kreacije za
PREFINJENE
USPEŠNE
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Italijanska	 luksuzna	modna	hiša	Ermenegildo	Zegna,	ki	 izdeluje	
moška	 oblačila	 in	 prestižne	 dodatke	 vse	 od	 leta	 1910,	 je	 ena	
izmed	najbolj	dobičkonosnih	v	modnem	svetu,	prav	tako	je	ena	
izmed	največjih	proizvajalcev	prvovrstnih	tkanin,	kar	2,3	milijona	
metrov	 na	 leto	 jih	 pripravijo	 za	 izdelavo	 prefinjenih	 kreacij.	 Za	
svojo	novo	kreativno	kampanjo,	imenovano	Defining	Moments,	
so	k	sodelovanju	povabili	filmskega	igralca	Roberta	De	Nira.



L
egendardni hollywoodski 
igralec De Niro je tako 
nastopil kot obraz Zegne že 
na dveh snemanjih v okviru 
kampanje Defining Moments. 
Pri Zegni pravijo, da se prav 

vse začne s preprostim pogovorom in tega v 
prvem delu odlično vodi igralec italijanskih 
korenin De Niro, ki o filmski industriji, vzornikih 
in pretekli karieri kramlja z novo vzhajajočo 
zvezdo McCaulom Lombardijem, ki je lansko 
leto prepričal v celovečerecu American Honey. 
Njuno interakcijo je v fotografski objektiv in na 
film zajel priznani režiser Francesco Carrozzini 

in Ermenegildo Zegna ima sedaj material za 
izjemno obetavno, kreativno oglaševalsko 
kampanjo.
De Niro je v nadaljevanju za jesensko kolekcijo 
zaigral s francoskim koreografom Benjaminom 
Millepiedom, s katerim ravno tako razpravlja o 
vseh odločitvah in trenutkih, ki so ga kot osebo 
zaznamovali in zaradi katerih je to, kdor je, ter 
tako skozi celotno igro odlično povzame bistvo 
kampanje in prefinjeno definira znamko Zegna 
kot eno najboljših v modni industriji.

Jan Grobelšek
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TAG	Heuer	Red	Bull	Racing

in
MOTOŠPORT
URARSTVO

Švicarski	 proizvajalec	 ur	 TAG	 Heuer,	 partner	 moštva	 F1	 Red	
Bull	Racing,	 je	tudi	v	sezoni	2017	v	čast	nadaljnjemu	trdnemu	
sodelovanju	 izdelal	 posebno,	 ekskluzivno	 izdajo	 časomera	
Red	 Bull	 Racing	 Formula	 One	 Team	 Carrera	 Heuer-01,	 ki	 ga	
ponosna	nosita	oba	dirkača	moštva	rdečih	bikov.



P
oleg tega, da je TAG Heuer 
uradni časomerilec moštva, 
je lansko leto postal tudi 
del uradnega imena ekipe, 
ki tako sliši na ime Red 
Bull Racing-TAG Heuer. 

V močnem sponzorstvu najbolj prestižnega 
motošporta na svetu, v podpori ene izmed 
najboljših ekip, so tako videli izjemno 
marketinško priložnost, ki se popolno ujema z 
avantgardno zgodbo njihove znamke.

Najnovejši izdelek so predstavili na uvodni 
dirki letošnje sezone v Avstraliji, obenem pa 
so proslavili tudi drugo leto medsebojnega 
sodelovanja. TAG Heuer Carrera Heuer-01 je 
odeta v barvi Red Bullovega moštva F1, to sta 
modra in rdeča. V osnovi je ura kovinska, prav 
tako je na voljo z usnjenim paščkom z rdečimi 
šivi, z motivom in z efektom dirkalnega sedeža, 
ki bo navdušil tiste prave športne oboževalce. 
Diameter znaša 45 mm, kar pomeni, da je ura 
vpadljiva in masivnega videza. Številčnica je 
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oglas 
ww modaobarvana v modro barvo, na hrbtni strani ure 

pa je vgraviran logotip moštva Red Bull.
Ker je dotični urarski izdelek športnega kova, 
je seveda ura vodoodporna in svojemu 
lastniku omogoča, da se z njo potopi tudi do 

100 metrov pod vodo, prav tako se pohvali s 
posebnim kronografom za štetje sekund, kakor 
tudi minut.

Jan Grobelšek
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Bentley	Continental	GT
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vizija
NOVA
RAZKOŠJA
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Povsem	 novi	 Continental	 GT	 predstavlja	 Bentleyjevo	 vizijo	
ultimativnega	 razkošja.	 Tretja	 generacija	 luksuznega	 Grand	
Tourerja	 prinaša	 evolucijo	 znamkinega	 oblikovalskega	 jezika	 z	
vpeljavo	 izklesane,	 mišičaste	 forme,	 prevzete	 iz	 veličastnega	
koncepta	EXP	10	Speed	6,	ki	smo	ga	uzrli	pred	dvemi	leti	v	Ženevi.	
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S 
pomočjo inovativne metode 
so oblikovalci v lahki, a togi 
aluminijasti koži obudili ostrejše 
linije, prav tako pa se znebili 
odvečnih 80 kilogramov v 
primerjavi s predhodnikom.

Če slednjega postavimo ob bok novincu, je 
stilistična razlika več kot očitna. Kljub temu 
da je originalna receptura elegance ostala, 
so jo začinili z daljšo in nižjo stransko linijo, 
z mogočnejšo masko in s preoblikovanim 

odbijačem. Pri načrtovanju zadka so sicer 
ohranili široke boke, a drugače gre tu za 
radikalen odmik od prej videnega. Zadnje luči 
so namreč transformirane v elipse in so tako v 
skladu z izpušnima cevema, predrugačena so 
prtljažna vrata, za nameček so dodali še napis 
Bentley in lično kromirano pasico.
Ker gre za vrhunski avtomobil, po katerem 
bodo posegle petične stranke, so pazili na 
vse podrobnosti. Svetila, ki se poslužujejo 
najnovejše tehnologije LED Matrix, so na primer 

s pomočjo ostrih robov notranjih površin 
začrtali kot iluminirane dragulje z briljantnim 
leskom.
Celo paleto prefinjenih detajlov medtem 
najdemo v kabini, ki ponuja neprekosljivo 
razkošje. Spoj ročne izdelave, izbranih 
materialov in naprednih digitalnih bonbončkov 
ustvarja sodoben luksuzni prostor, ki bo sprejel 
štiri potnike. Te bo navdušil nov diamantni 
vzorec na usnjenih sedežih, prelesten redek 
furnir in poliran krom, Bentleyjev inovativni 

vrtljiv zaslon v radodarni velikosti 12,3 palcev 
kot tudi povsem digitalna instrumentalna 
plošča, ki si jo voznik nastavi po svojem okusu.
Utripajoče srce novega kupeja predstavlja 
nihče drug kot impresiven 6,0-litrski bencinar 
W12, ki dostavlja idiličnih 626 KM in 900 Nm 
navora, kar se pretaka v pospeševanje do sto v 
3,7 sekunde in končno hitrost 333 km/h. Enota 
je prvič sparjena z 8-stopenjskim menjalnikom 
z dvojno sklopko, s čimer naj bi zagotovili bolj 
učinkovito pretikanje. To zmogljivo ekipo so 
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nadgradili s prilagodljivo šasijo z inteligentnim 
vzmetenjem in s štirikolesnim pogonom, tako da 
bo avtomobil brez težav premagoval kilometre in 
ob tem nudil prvovrstno udobje in vodljivost.
Za tiste s preglobokimi žepi bodo kot vedno 
na voljo usluge personalizacijskega oddeleka 
Mulliner, ki bodo že tako izvrsten izdelek 
pretvorile v unikatno mojstrovino.

Ava Tomlje
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Sunseeker	68	Sport	Yacht

na
ZABAVA
VODI

Največji	 britanski	 proizvajalec	 jaht	 Sunseeker	 je	 v	 zadnjih	 letih	
doživel	 kar	 nekaj	 zavidljivih	 uspehov;	 lansiral	 je	 paleto	 novih	
modelov,	 prav	 tako	 pa	 osvojil	 več	 pomembnih	 priznanj,	 med	
drugim	so	ga	lani	okronali	za	šampiona	britanske	proizvodnje.	Na	
canskem	festivalu	plovil	je	svetu	pokazal	svoje	znanje	in	dosežke,	
saj	je	v	bleščečem	francoskem	zalivu	predstavil	kar	osem	svojih	
produktov,	 med	 katerimi	 izstopa	 prenovljeni	 68	 Sport	 Yacht,	
luksuzna	zmogljiva	jahta,	popolna	za	zabavo	na	vodi.
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G
re za sodobno interpretacijo 
Sunseekerjevega priznanega 
modela, ki je sedaj še 
elegantnejši, prostornejši in 
močnejši. Zunaj so prelepe 
linije 21,7-metrske jahte 

oplemenitili z novo zasteklitvijo trupa, ki poda 

športnemu profilu moderen videz in priča o 
zmogljivosti plovila. Hkrati so s tem dodatkom 
povečali vnos naravne svetlobe v notranje 
prostore in zadostili praktičnosti.
Novosti se nadaljujejo v prestižnem salonu, 
ki se zahvaljujoč posebni obliki nadgradnje 
pohvali z darodarno višino prostora, medtem ko 

panoramska okna ponujajo osupljiv pogled na 
lesketajoče se morje. Sunseekerjevi oblikovalci so 
z majhnimi, a pomembnimi spremembami uspeli 
ustvariti odličen ambient. Najnovejše sisteme za 
zabavo in vrhunske materiale so uporabili tudi 
pri načrtovanju nič manj impresivnih kabin na 
spodnjem krovu, ki bodo nudile namestitev 

šestim gostom in dvema članoma posadke. 
Nekaj besed je treba nameniti luksuzni glavni 
suiti, ki bo z lastno kopalnico, mizo, zofo in celo z 
walk-in garderobno omaro navdušila vsakega, ki 
bo prespal v njej. Naravni toni rjave, bež in bele 
ustvarjajo sproščujočo atmosfero in se čudovito 
skladajo z opremo na glavnem krovu.
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Sunseekerjev	priznan	model	je
	sedaj	še	elegantnejši,	

prostornejši	in	močnejši

‘‘ ‘‘
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68-ica pa poleg prostornega interieja mnogo 
prostora za druženje in zabavo nudi tudi zunaj; 
blazina za sončenje ob premcu bo sprejela celotno 
družino in ne samo par kot običajno, ob tem pa 
se bo lahko na ogromno zofo ob krmi namestila 
skupina dvanajstih oseb. Še eno takšno najdemo 
na flybridgeu, ki je prav tako opremljen s površino 
za sončenje in z barom ter tako izstopa s svojo 
prostornostjo.
Znotraj so za namen prirejanja imenitnih soarejev 
postavili še dve veliki sedežni garnituri ter stilistično 
ujemajočo se mizo in stole, v spodnji prostor pa 
umaknili kuhinjo. Da bi se druženje zvečer zlahka 
iz ležalnikov prestavilo v salon, so steklena drsna 
vrata, ki ločujejo prostora, obogatili z inovativnim 
mehanizmom, ki jih ob pritisku na gumb magično 
spusti v tla. Ravno tako enostavno se v morje na 
račun prilagodljive kopalne ploščadi spusti tudi 
tender, ki bo goste odpeljal na kopno. Če pa bodo 
ti ostali na krovu, bodo jadrali vse do hitrosti 38 
vozlov, a če bodo šli malo počasneje, doseg 300 
navtičnih milj ni nemogoč.

Ava Tomlje

bigg-r.com
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Poševni stolp v Pisi
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Najslavnejši	stolpi	sveta

sveta
IKONE
UMETNOSTI



Svet	je	poln	takšnih	in	drugačnih	zanimivih	struktur,	ki	jih	človek	
ustvarja	že	od	prazgodovinskega	obdobja.	Predstavljamo	vam	
ne	najvišje	niti	ne	najlepše	zgradbe	na	svetu.	Prav	tako	ne	najbolj	
uspešne.	Zagotovo	pa	lahko	rečemo,	da	gre	za	najbolj	ikonične	in	
slavne	stolpe	na	svetu,	ki	odlično	predstavljajo	mesta,	v	katerih	
se	nahajajo,	in	arhitekte,	ki	so	jih	zarisali.

Stolpa Petronas

68     FASHION AVENUE FASHION AVENUE     69



70     FASHION AVENUE

Poševni stolp v Pisi, Italija
Ena izmed najnenavadnejših italijanskih 
znamenitosti je poševni stolp ob stolnici Marije 
Vnebovzete v Pisi. Ta predstavlja velik izziv za 
gradbenike že od leta 1173, saj se je zaradi 
nestabilne podlage začel nagibati skoraj od 
prvega dne. Gradnjo so morali prekiniti in 
56-metrski stolp je bil dokončan šele 177 let 
kasneje. Da bi izenačili nagib, so morali inženirji 

zgraditi tla z eno stranjo višjo od druge, a kljub 
temu je stolpu grozila rušitev. V zadnjem času 
je strokovnjakom uspelo nagib zmanjšati, zato 
naj bi bil čudovit primerek srednjeveške Evrope 
varen za naslednjih dvesto ali tristo let.

Stolpa Petronas, Malezija
Veličastna dvojčka Petronas sta prava simbola 
Malezije in Kuala Lumpurja. Ob dokončanju 

projekta leta 1996 sta stolpa, povezana z 
mostom, s svojimi 452 metri postala najvišja 
zgradba na svetu, leta 2004 pa je arhitekt Cesar 
Pelli za njuno oblikovanje prejel tudi prestižno 
nagrado Aga Khan

Big Ben, Velika Britanija
Turistična atrakcija, ki je ob obisku Londona 
ne morete izpustiti, je zagotovo Big Ben, ki 

ob Westminstrski palači ponosno stoji že 
158 let. Čeprav ime pravzaprav označuje 
le zvonec, se je prijelo za poimenovanje 
celotnega 96,3-metrskega stolpa, zgrajenega v 
neogotskem stilu. Nekaj posebnega je njegova 
ogromna ura, nekdaj največja na svetu, katere 
minutni kazalec je dolg kar 4,3 metra. Žal so 
sloviti zvonovi Big Bena letošnjega avgusta 
zaradi nujne obnove obmolknili za štiri leta.

Big Ben

Naši najbolj prepoznavni izdelki so omake iz domačih dimljenih jalapeno čilijev, ki smo jih skombinrali 
skupaj z različnimi sadnimi okusi in tudi čokolado, ter tako dobili božanske okuse za prave gurmane.

Pripravimo tudi različne ‘’vroče’’ darilne pakete v ličnih embalažah, ki so jih veseli prijatelji, 
znanci ali poslovni partnerji...

040 470 373 www.bgchillies.comINFO@BGCHILLIES.COM

oglas 1s.indd   10 12. 10. 2017   11:37:19
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Trafalgar Square
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Burdž Kalifa

Eifflov stolp

Taipei 101

Empire State Building



Burdž Kalifa, Združeni arabski emirati
Od svojega dokončanja leta 2010 je Burdž Kalifa 
z 828 metri in s 160 nadstropji najvišja struktura 
na našem planetu. Nebotičnik, ki se nahaja 
v osrčju Dubaja, je produkt pobude vlade 
Združenih arabskih emiratov za preusmeritev 
gospodarstva od nafte v turizem in storitvene 
dejavnosti. Seveda pa je želel vladar Dubaja šejk 
Mohammed ustvariti nekaj senzacionalnega in 
ponesti ime svoje domovine v svet. Velikanski 
projekt vključuje 900 ekstravagantnih privatnih 
rezidenc, Armani hotel, pisarne z najlepšim 
pogledom, najvišjo restavracijo na svetu, 
opazovalno ploščad, odprto tudi za navadne 
smrtnike, in spektakularno umetno jezero z 
vodometom.

Eifflov stolp, Francija
Kaj je Pariz brez Eifflovega stolpa? Ena 
najslavnejših turističnih znamenitosti nad 
mestom ljubezni bdi že skoraj 130 let. Pionirsko 
delo inženirja in arhitekta Gustava Eiffla, ki je še 
danes simbol industrijske revolucije, napredka 
in znanstvenih odkritij, vsak dan obišče tudi do 
35.000 obiskovalcev. Desettisoč tonski jekleni 
velikan je nastal v poklon Svetovni razstavi, ki jo 
je leta 1889 gostil Pariz.

Taipei 101, Tajvan
Tajvanski nebotičnik je ime dobil po svojih 101 
nadstropjih, poleg specifične oblike, ki naj bi 
izražala evolucijo tehnologije in azijske tradicije, 
je znan tudi kot največja zelena stavba na 
svetu. Do nedavnega se je Taipei 101 pohvalil 

tudi z najhitrejšim dvigalom, ki potnike od 5. do 
89. nadstropja popelje v zgolj 37 sekundah. Pri 
načrtovanju so veliko časa posvetili vzdržljivosti 
strukture proti tajfunom in pogostim potresom, 
da bi še dolgo stala in razveseljevala prebivalce 
s slavnim vsakoletnim ognjemetom v čast 
novega leta.

Empire State Building, ZDA
Ikona New Yorka, močno vtisnjena v srca 
tamkajšnjih prebivalcev, je zaživela po samo 
dvanajst mesecih gradnje. Odkar je Empire 
State Building med veliko depresijo odprl svoja 
vrata, je naslov najvišje zgradbe držal rekordnih 
41 let, potem pa mu ga je ukradel danes 
neobstoječi World Trade Center. 443-metrski 
nebotičnik je znan tudi po rednem spreminjanju 
zunanje razsvetljave za promocijo dobrodelnih 
namenov in pomembnih dogodkov; že večkrat 
je sijal tudi v barvah slovenske zastave.

The Shard
Stolpnica London Bridge Tower je zaradi močno 
koničaste steklene fasade dobila vzdevek Shard 
(črepinja), ki je sčasoma postal tudi njen uradni 
naziv. Najvišji nebotičnik v Evropski uniji se je 
soočal z veliko kontraverznostjo, ker naj ne bi 
bil v skladu s preostalim mestom, toda mnogi 
menijo, da je London ponesel v 21. stoletje. 
Italijanski arhitekt Renzo Piano si ga je zamislil 
kot vertikalno mesto, kjer tisoče ljudi dela in se 
zabava ter kjer milijoni uživajo v pogledu nanj.

Ava Tomlje

The Shard
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Butična trgovina Espresso v galeriji Kristalne palače ponuja kavo in kavne aparate illy, 
čaje Dammann Frères, skodelice z motivi svetovno znanih oblikovalcev in umetnikov 
ter kompleten pribor za pripravo kave ali čaja. Ponudbi se pridružuje tudi izbor slastnih 
čokoladnih izdelkov Domori in Venchi. Pridite – naj vas prevzamejo izbrani okusi in arome. 

TRGOVINA ESPRESSO 
IZBRANI OKUSI IN AROME

www.espresso.si

Galerija Kristalne palače BTC, Ameriška 8, Ljubljana, T 051 620 520 

oglas_illy_trgovinaBTC_FashionAv_215x290.indd   1 22. 09. 2017   16:28:02
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V vseh Kavalovih enotah smo pripravili posebne ponudbe za 
predpraznična in praznična družinska ter poslovna srečanja. 

Izkoristite vsako priložnost in uživajte ob druženju, 
zabavajte se s prijatelji, plešite pozno v noč 

in ustvarite nepozabne spomine.

Za organizacijo dogodka, okrasitev prostora in odlično 
kulinarično razvajanje bomo poskrbeli mi.

Za naročila in ponudbe pokličite na 041 684 248 ali pišite na 
marketing@kaval-group.si.
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Ste	 že	 slišali	 za	 LCHF	
(low	 carb	 high	 fat)?	 Gre	
za	 način	 prehranjevanja,	 pri	
katerem	v	organizem	vnesemo	
malo	 ogljikovih	 hidratov	 in	 veliko	
maščob,	vnos	beljakovin	pa	ostane	
zmeren.	 Pri	 tej	 metodi	 ni	 tehtanja	
hrane,	štetja	kalorij	ali	nevzdržnega	
odrekanja,	 samo	 uživanje	 zdrave	
hrane,	 ki	 prispeva	 k	 boljšemu	
počutju	 in	 zdravju,	 obenem	 pa	 tudi	
k	izgubi	odvečnih	kilogramov.
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LCHF	prehrana

proti
KORAK
ZDRAVJU
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P
oznamo na tisoče 
raznoraznih diet, ki 
obljubljajo magične 
rezultate, a se na dolgi rok 
izkažejo za neuspešne. 
Običajno so zastavljene 

tako, da zahtevajo veliko odrekanja, ki ga 
na začetku še sprejmemo, nato pa postane 
nevzdržno, zato se dieti odpovemo, kar 

testenine, riž, kaj šele sladkarije in gazirane 
pijače. Z industrijsko revolucijo smo ljudje začeli 
vedno bolj posegati po ogljikovih hidratih, 
ki nudijo hipni dvig energije in potešitev, ki 
ne traja dolgo. Začeli so se kazati zametki 
epidemije debelosti, ki je nato zajela celoten 
svet. Hrana današnjega časa je problematična 
zato, ker v našem telesu razpade na sladkorje, ki 
se absorbirajo v kri in povečajo stanje inzulina. 

povzroča izgubo motivacije in nezadovoljstvo. 
Takšne diete večinoma sploh niso zdrave, 
ne za našo fizično stanje ne mentalno, kajti 
povzročajo obremenjenost s prehrano, 
nenehno štetje kalorij in slabo voljo.
LCHF-prehrana je zasnovana drugače. Ne 
gre za strogo odrekanje, ampak za vračanje k 
hrani, ki so jo jedli praljudje, lovci in nabiralci, 
ki niso poznali živil z veliko škroba, kot so kruh, 

Ta je odgovoren, da se presežki hranljivih snovi 
shranijo kot rezerva v maščobnih celicah, ki 
se kopičijo. Diametralen efekt pa ima vnos 
zelo majhnih količin (ali popolna odstranitev) 
ogljikovih hidratov, saj s tem stabiliziramo 
nivo glukoze v krvi, generira se manj inzulina 
in posledično se porablja zaloga v maščobnih 
celicah. Z LCHF-prehrano torej telo naučimo, 
da za energijo začne učinkovito trošiti svojo 
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lastno maščobo. Toda ne gre samo za izgubo 
odvečnih kilogramov, ampak še pomembneje, 
za pozitivne vplive na zdravje in počutje. 
Mnoge znanstvene raziskave so pokazale, da s 
prehranjevanjem po metodi LCHF uravnavamo 
krvni sladkor in holesterol, manj je želodčnih 
težav, zgage, kariesa, zmanjša se tudi želja po 
sladkorju, s katero se bori mnogo ljudi. Uživanje 
ogljikovih hidratov v manjši meri prav tako 
pozitivno pripomore k bolj čisti koži in izgubi 
celulita ter omogoča čez dan enakomerno 
razporejeno energijo in občutek sitosti. 
Kako začeti? Najprej je iz hladilnika in shrambe 
potrebno odstraniti živila, ki spravljajo v 
skušnjavo. To so sladkarije, slani prigrizki, 
sadne in gazirane pijače, žita vseh vrst in 
živila, ki jih vsebujejo, znebiti se je treba tudi 
nezdrave predelane hrane. Kot že ime LCHF 
pove, se ogljikovim hidratom ni treba povsem 
odpovedati, toda priporočljivo je, da jih 
dobimo iz zelenjave. To kombiniramo z vsemi 
vrstami mesa, ribami in morskimi sadeži, jajci, 
mlečnimi izdelki, oreški, s semeni in sadjem z 

manj naravno prisotnega sladkorja. Količina 
zaužite hrane ni pomembna, zato pozabite 
na štetje kalorij in se raje zanesite na svoje 
občutke. Za potešitev žeje je najbolje poseči 
po vodi, nesladkanem čaju in kavi, občasno 
si lahko privoščite tudi kozarec vina. Da bo 
sprememba prehrane lažja, lahko posežete tudi 
po nizkohidratnih zamenjavah za testenine in 
kruh ali eksperimentirate z LCHF-različicami 
znanih slaščic. Možnosti za pripravo okusnih 
jedi so neomejene, potrebna je samo želja 
in volja po spremembi in bolj odgovornem 
odnosu do svojega telesa. 
Ob vsem povedanem je treba poudariti, da 
prehod na LCHF kot vsaka druga sprememba 
v prehranjevanju lahko povzroči začasne 
stranske učinke (nezbranost, razdražljivost, 
utrujenost, glavobol), za večino katerih je krivo 
pomanjkanje mineralov. Nezaželene simptome 
lahko odpravimo z rahlo povečanim vnosom 
soli in s pitjem dovolj tekočine.

Ava Tomlje
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Galerija	okusov

dan kot iz
POROČNI 

FILMA

»Poiščemo	 tudi	 moža,	 navsezadnje	 našo	 ekipo	 sestavljamo	
sami	 moški,	 večina	 nas	 je	 še	 neporočenih,«	 odgovarja	 Goran	
Obradović	 iz	 Galerije	 okusov	 na	 vprašanje,	 kaj	 vse	 zajema	
organizacija	 poroke	 pri	 njih.	 Te	 so	 videti	 sanjske	 in	 z	 detajli	
popeljejo	na	filmsko	prizorišče,	del	scene	je	vsak	prisoten	svat,	
v	 glavni	 vlogi	 pa	 seveda	 poročni	 par,	 njuna	 čustva,	 misli,	 ideje;	
tematske	poroke	so	vse	pogostejše	tudi	pri	nas.
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»
Načrtovanje poroke naši 
pari praviloma začnejo pri 
nas. Na prvem srečanju 
skušam od njiju izvedeti 
čim več, zlasti pomembni 
so podatki o njiju, njunem 

razmišljanju, njunih okusih – ne samo glede 
hrane, ampak tudi glede morebitne teme, stila, 
dekoracije, glasbe itd.,« pravi Goran Obradović, 
vodja organizacije dogodkov v Galeriji okusov, 
in nadaljuje: »na podlagi tega lahko parom 
ponudimo tisto, kar si želijo, pa tega morda 
celo sami ne vedo. Normalno, saj se poročajo 
prvič.« Poroka ima bogato zalogo običajev, 
ki naj bi bili obvezno vključeni, a je vse več 
neklasičnih porok, tudi posipanje z rižem, kot 
simbolom plodnosti, ni več v vsakdanji praksi: 
»brez poljuba pa ne gre; če smo na eni strani 
prstane že zamenjali s tatuji, pa s kipci, in so 

Pri poroki šteje vsak detajl. Svatje si menda 
najbolj zapomnijo obleko neveste in hrano. 
S slednjo jih s pogostitvijo v Galeriji okusov 
ne morete razočarati; nasprotno. Chefa Luka 
Gmajner in Marko Magajne skrbno izbirata 
jedi za poroke, saj se morajo okusi čim bolj 
približati nevesti in ženinu ter njunim gostom, 
hkrati pa upoštevata osnovno filozofijo 
restavracije – uporaba sezonskih sestavin, 
obujanje tradicionalne slovenske kulinarike v 
prepletu sodobnih kuharskih tehnik priprave 
jedi. Tako ne čudi, da pari tudi darila za svate 
poiščejo kar na policah Galerije okusov: »ko 
si par res želi dobiti vse na enem mestu, 
mu mi to lahko ponudimo in pogosto se 
odločajo za naše izdelke, ki jih združujemo pod 
blagovno znamko Lojz Lojz, saj je kulinarika 
največkrat v ospredju naših porok in ima 
takšno darilo poleg uporabne tudi vsebinsko 

blestele tudi že neveste v črnem, s prihodnjim 
letom tudi priči ne bosta več zakonsko obvezni, 
pa poljuba še nismo izpustili iz obreda,« pojasni 
Obradović. Z ekipo skrbi, da je dan nabit s 
čustvi za par brezskrben, da ne gledata na uro 
in se posvetita drug drugemu ter gostom. Tudi 
načrtovanje dne je z ekipo Galerije okusov 
bistveno lažje, saj poskrbijo za celostno 
organizacijo od pošiljanja vabil do dekoracije, 
izvedbe poročnega obreda in slavja, zabave.
In eden redkih še ohranjenih baročnih parkov 
pri nas – park Novo Celje, v osrčju katerega 
se nahaja Galerija okusov, ponuja idilično 
okolje. Krošnje mogočnih večstoletnih dreves 
pripovedujejo zgodbe romance parov, sončni 
žarki, ki osvetljujejo sveže zeliščne vrtove, 
nudijo prijazno družbo, zvečer pa zvezdnato 
nebo z vrtnimi lučmi in s svečami pred očmi 
izriše filmski ljubezenski prizor.

vrednost, saj se navezuje na temo poroke,« 
pojasnjuje Obradović. Izbrati je mogoče med 
marmeladami različnih okusov, čili omako, olji, 
študentsko malico ipd. Ker sami delajo izdelke 
v celoti vključno z elegantno zunanjo podobo, 
pripravijo tudi personalizirane etikete in s tem 
zaokrožijo celostno poročno zgodbo: »poroke 
so osebne in detajli, četudi samo z enotnim 
logom na tiskovinah, odslikavajo usklajenost 
zgodbe. Ko se s parom dogovarjamo, vemo, 
da bodo to opazili tudi svatje,« pripoveduje 
Obradović.
Dan seveda zaokroži sladko razvajanje. »Zadnja 
tri leta so zelo popularne monoporcijske torte 
in očitno se zgodovina ponavlja, saj so svatje, 
preden si je nek francoski slaščičar izmislil 
nadstropno torto, prinašali drobno pecivo in 
ga zlagali enega na drugega, v nadstropja,« 
zaključuje Obradović. In ker velja rek »happy 
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wife, happy life,« se je, dragi bodoči možje, vredno lotiti poročnega dne zares in ga prepustiti izkušeni 
ekipi Galerije okusov – za vas brezskrben in za vašo nevesto popoln dan iz sanj.

www.galerijaokusov.si
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OGLAS
kocbek
olja

V oljarni Kocbek že od leta 1929 delamo najbolj naravna in okusna 
bučna olja, ki so odličen dodatek sladicam,kremnim juham, solatam, 
testeninam... 

Ojlarna Kocbek - Stara Gora 1 - 9244 Sv.Jurij ob Ščavnici tel: 00386 41 695 483 E-pošta: info @kocbek.si Splet: www.kocbek.si 

Avtohtoni slovenski izdelek
Podarite sebi in svojim najdražjim 

delček Slovenije
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Vila	Del	Mare

dopustniški
PRAVI

ODKLOP



Se	želite	odpraviti	stran	od	mestnega	vrveža,	natrpanih	urnikov	
in	stresnih	obveznosti?	Se	namakati	v	prelepem	bazenu,	uživati	
ob	dobri	hrani,	ob	tem	pa	dihati	čist	morski	zrak	in	občudovati	
stare	 trtne	 nasade?	 Vse	 to	 in	 še	 več	 ponuja	 prekrasna	
rustikalna	Vila	Del	Mare.
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V
ila Del Mare, ki bo 
uresničila tako želje po 
romantičnem koncu 
tedna kot tudi aktivnih 
počitnicah s celotno 
družino, se nahaja v 

Hrvatinih, največji vasi v osrčju Miljskega 
polotoka, ki je obdana s prečudovitimi 
oljčnimi nasadi in vinogradi. Mirno 
podeželsko življenje, bližina istrskih središč in 
dih jemajoč razgled, ki seže vse do Benetk, 
pišejo popoln recept za sproščujoč oddih.
Leta 2012 na novo zgrajena vila združuje videz 
rustikalne hiše s filozofijo sodobnih domov. Na 
skoraj 240 kvadratnih metrih nudi tri spalnice 
in kopalnice, tako da lahko sprejme tudi večjo 
družino ali skupino prijateljev. Gostje, željni 
odklopa od napornega vsakdanjika, bodo 
lahko zaplavali v ogrevanem bazenu, se 
posončili na veliki terasi ali si ogledali dober 
film v udobnem ambientu dnevne sobe, 
opremljene s kabelsko televizijo, s sodobnim 
stereo sistemom in z danes nepogrešljivim 
brezžičnim omrežjem.
Posebej je poskrbljeno za ljubitelje vrtenja 
kuhalnice, saj vila ponuja kar dve kuhinji. 
Prva se nahaja v pritličju, je zelo prostorna 
in odlično opremljena, da pa bo druščina 
uživala v kulinaričnih dobrotah tudi ob 
bazenu, sta na voljo še manjša kuhinja v 
nižjem nadstropju in zunanji žar za zabavne 
vrtne piknike v zeleni okolici trtnih nasadov.
Športni navdušenci se bodo z veseljem 
preizkusili v metanju na koš na tlakovanem 
igrišču, ob slabem vremenu pa tudi v partiji 
namiznega nogometa, shranjenega v garaži, 
ki sprejme dva avtomobila. Tam goste 
čakajo tudi kolesa za odrasle in otroke, ki 
omogočajo raziskovanje bližnjih plaž, starih 
vasic ali znanih turističnih destinacij.

www.hisazrazgledom.com
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Permakultura

človeka z
SINERGIJA

NARAVO
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Bistvo	 permakulture	 je	 povezanost	 z	 naravo.	 Ljudi	 vidi	 kot	 le	
en	del	biosfere,	ki	ima	odgovornost	do	okolja	in	vseh	živih	bitij.	Z	
razumevanjem	dogajanja	v	naravi	in	posnemanja	njenih	vzorcev	je	
mogoče	ustvariti	človeške	sisteme,	ki	omogočajo	samooskrbo	
in	ohranitev	življenja	na	našem	planetu.
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P
ermakultura ni nov koncept. 
Avstralca Bill Mollison in 
David Holmgren sta v 
70. letih skovala termin 
iz besed permanenten in 
agrikultura kot odziv na 

tedanjo ekološko krizo. Želela sta ponuditi 
nov model, ki združuje sodelovanje človeka 
in narave na etičen način. Permakultura 
obsega raznolika področja, ekologijo, kulturno 
krajino, agrogozdarstvo, ekološko kmetijstvo, 
vrtnarjenje in načrtovanje bivališč, ki jih 
med seboj smiselno povezuje z namenom, 
da ustvari življenjski prostor, ki omogoča 
produktivno in trajnostno prihodnost. Smisel 
permakulture je tako v ohranitvi življenja na 

planetu in omogočanju kakovostnega bivanja 
vseh živih bitij v sinergiji. Treba se je namreč 
zavedati, da smo ljudje del okolja, v katerem 
živimo. Neposredno smo povezani z naravo 
in odvisni od njenega zdravja, čistosti zraka, 
prsti in vode, ki nam dajejo življenje. Načela 
permakulture, to so skrb za ljudi, skrb za 
zemljo in pravična delitev presežkov, prinašajo 
praktične rešitve izzivov, s katerimi se človeštvo 
sooča v današnjem času. Lahko jih prenesemo 
na različna področja našega življenja in s tem 
prispevamo k ohranitvi ekosistemov oziroma k 
njihovem obnavljanju.

Ava Tomlje

 USTVARJAMO UNIKATNE 
EKOLOŠKE PROIZVODE 

ŽE 30 LET

Ekološki sirup rdeče pese

Edinstven ekološki sirup iz surovega 
soka rdeče pese je stabiliziran z 

ekološkim medom in vitaminom C. 
Povečuje absorpcijo železa v kri ter 
zmanjšuje utrujenost in  izčrpanost. 
Pomembno vlogo ima pri delovanju 
imunskega sistema in zaščiti celice 

pred oksidativnim stresom, prav tako 
pa prispeva k obnovi reducirane 

oblike vitamina E in k normalnemu 
psihološkemu delovanju.

Endovital Vesna Fabjan Bremec s.p., 05 9934819, 041 254987, info@endovital.com, www.endovital.com

Izdelke Endovital dobite v lekarnah, Sanolabor in trgovinah z zdravo prehrano, 
v naših prostorih Vanganelska cesta 16, Koper, vsak dan od 8.30 do 15.00.

Ekološki MED oplemeniten 
s cvetnim prahom 

Vsebuje 50 % esencialnih aminokislin, 
napolni nas z energijo 

za ves dan in je bogat vir
 kakovostnih beljakovin.

oglas 1s.indd   7 12. 10. 2017   11:38:11
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V	današnjem	svetu	ni	le	zrak	na	mestnih	ulicah,	ampak	tudi	zrak	
v	naših	domovih	 in	pisarnah	–	na	mestih,	kjer	naj	bi	se	počutili	
varno,	 vedno	 bolj	 onesnažen.	 Da	 preprečimo	 zdravstvene	
težave,	 moramo	 ukrepati	 preventivno.	 Sistem	 za	 čiščenje	
zraka	Zepter	Therapy	Air	iOn	ima	odgovor,	saj	se	učinkovito	bori	
proti	onesnaženju	v	zaprtih	prostorih	in	omogoča,	da	ponovno	
zadihate	 svež	 zrak.	 Visokotehnološka	 naprava	 z	 zmogljivim	
delovanjem	 je,	 poleg	 tega,	 da	 je	 zelo	 prefinjenega	 videza,	 sila	
preprosta	za	uporabo.	Temelji	na	novi	revolucionarni	tehnologiji,	
ki	ohrani	bivalne	prostore	čiste	in	varne.	

T
E

M
E

Zepter	Air	Therapy	iOn

čist in svež
ZADIHAJTE

ZRAK
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R
aziskovalci, strokovnjaki 
in tehniki Zepter 
International so razvili in 
izdelali resnično inovativno 
napravo, ki pripomore 
h kvalitetnejšemu, bolj 

zdravemu načinu življenja. Sistem za čiščenje 
zraka uporablja napredno tehnologijo, ki 
lahko ravna z vsemi vrstami nevarnosti 
vašemu dihanju in zdravju. Ena izmed glavnih 
značilnosti naprave Therapy Air iOn je njena 
moč in tehnologija, ki se ju lahko uporablja 
s preprostim, neposrednim uporabniškim 
vmesnikom. Vaše priljubljene nastavitve lahko 
shranite le s pritiskom na gumb. Je idealna 
rešitev za ohranjanje bivalnih prostorov čistih 
in varnih, saj filtrira, čisti in obogati zrak z 

negativnimi ioni. Naprava vsebuje kar pet 
različnih filtrov: antistatični, antibakterijski, 
HEPA, antialergenski in filter z aktivnim 
aktiviranim ogljikom.
Vsi filtri so shranjeni v posebni škatli in se med 
seboj prilegajo, da ustvarijo en sam sestavni 
del. Zavzamejo malo prostora in so enostavno 
zamenljivi. Vsa onesnaževala zraka so 
odstranjena, ko gredo skozi vse filtre, ki delujejo 
kot neprebojne pregrade. Ti posebni filtri so 
neprepustni za onesnaževala in dopuščajo 
prehod le svežemu zraku. Prečiščen zrak gre 
nato v modul z vgrajenim generatorjem ionov, 
kjer se obogati z negativnimi ioni.

www.zepter.si

DESIGN TECHNOLOGY ART

Zepter Slovenica d.o.o. Informativni prodajni center -  Gregorciceva ul. 13a, 1000 Ljubljana, tel: 01 422 28 40

w w w . z e p t e r . s i
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na
POPOTOVANJE
ZEMLJI
Lana	Praner

Popotovanje	na	Zemlji	pomeni	velik	izziv	za	vsakogar,	ki	je	v	življenju	
človek,	rastlina	ali	žival.	Nekoč	je	bil	vsak	posameznik	celovitost	
samega	sebe	in	Vesolja,	ki	mu	je	pripadal.		Ko	posameznik	zgradi	
sebe,	 zgradi	 vesoljno	 in	 astralno	 sferno	 zavest,	 ta	 pa	 daje	
energijo	prvobitnosti,	 jaza,	obraza	in	obstoja.	V	vsakem	telesu	
se	nahajajo	energije	spominov.	To	je	vse	in	hkrati	natančno	tisto,	
kar	je	potrebno,	da	zapis	obstoji.	Posledično	se	prenaša	podoba	
iz	življenja	v	življenje	in	kasneje	v	vstajenje.



106     FASHION AVENUE FASHION AVENUE     107

O
troci se zelo radi poigravajo 
s spomini in podoživljajo, 
spreminjajo in hkrati 
ustvarjajo novo vizijo. Na ta 
način prebujajo svoje želje 
in hrepenenja, kaj bodo 

počeli, ko bodo veliki, v resnici pa le nadaljujejo 
tam, kjer so spomini ostali nezaključeni. Skozi 
navidezni svet si zmorejo ustvariti podobe, ki so 
le prebujeni spomini ali karma. To so nekoč že 
imeli ali živeli. V vsakem življenju se ustvari zapis, 
ki je kot prosojna energija ali duh kasneje vpet 
v druge spomine, ki se medsebojno prepletajo 
in ustvarjajo skupek goste energije, imenovane 
duša.
Razmišljanje postavlja posameznika v zapis 
nove karme, za katero mora stati. Slednja je 
povezana z egom. V takšni povezavi mora 
posameznik opravičiti, utemeljiti in zagovarjati 
svoja dejanja. V trenutku, ko človek razmišlja, že 
taktizira in takoj načrtuje. Išče rešitve in ugodne 
postavitve zase ter pelje tok dogodkov tako, da 
bo za njega boljše od najboljšega. Bitja Zemlje 
se vedno znova odzovejo in mu ustrežejo. 
Zaradi identičnega toka in starega razmišljanja 
stojijo, čakajo in upajo, da se spremenijo skozi 
priložnosti, ki jih dobivajo, ko posamezniku 
stopajo na pomoč. Njihova dejanja jim niso bila 
v čast in ponos, zato dosegajo enako frekvenco, 
kot tedaj, ko so bili še v materiji. Pokažejo se 
jim rešitve, ko se preobrazujejo in spreminjajo 
skozi nove priložnosti k dvigu zavesti, srčnosti, 
iskrenosti, ljubečnosti in predanosti.
Ko posameznik sanje in hrepenenja aktivira 
preko srčne energije tako globoko, da čuti, da jih 
živi in se v njih odzvanja, bodo sanje zagotovo 
postale resničnost. Tedaj posameznik sebe 
povezuje preko instinkta, ki je povezan z Nebom 
in z Vnebovzetimi Mojstri. To so tisti, ki se več ne 
reinkarnirajo. Njihovi spomini so častno izživeti. 
Tu je prostor svetih zaobljub. Tja se posameznik 
vrne, ko jih v času fizičnega življenja izživi.
Od njih se odmika, če hrepeni po umetnih sanjah. 
Skozi njih si ustvari boljše pogoje za življenje in 
postaja druga oseba. To je lahko velika past, ker 
si kreira zapise mimo dogovorjenih poti. Le-te ga 
peljejo na pot vnovičnega rojstva, kjer popravlja 
zapise, odnose in stara razmišljanja.
Zato je pomembno, da sanje prepoznamo, 

skoznje začutimo hvaležnost in ponižnost, ki 
posameznika postavlja v osnovo in ga povezuje 
z Nebom in Izvorom.
Če človek to stopnjo doseže že v času življenja, 
postane razsvetljen. Je Modrec za svet okoli 
sebe. Poveže se s Pranskim duhom, ta pa 
postane njegova vez z Domom.
Prenaša informacije, modrosti, razkritja, podaja 
rešitve in odrešitve za svet okoli sebe.
Modreci so v času Egipta na piramidah 
upodabljali in častili božanstva v podobah 
plazilcev različnih vrst, povezana z njihovim 
Virom. Bili so vladajoči in manipulativni. Uspešno 
so nadvladali človeka in se pomešali vanj.
Človek ima tudi njihove zasnovke. Če se 
postavimo na štiri noge, se nam izmaknejo 
veliki možgani ter zmehča obraz. Izoblikuje se 
po njihovi podobi. Trtica je okostenel organ 
njihovega repa. In ne le to; na obronku stopala 
se nahaja ostanek okostenelega kremplja. Tudi 
tretje oko ni last človeka, ampak je vpogled v 
materijo in pripada tuji vrsti, zato je okostenelo.
Češarika je prostor spominov, ki so last duše. 
Vanjo se spoji duh zadnjega življenja, ampak le 
takrat, če je to izživeto srčno, častno in veličastno 
v ljubezni, predanosti, simbiozi in modrosti.
Šele tedaj posameznik pripada skupni energiji, 
ki z izkušnjami izživetih spominov vibrira tako 
visoko, da se nad njo odpre novi prehod, skozi 
katerega prepotuje. Enaka energija ga namreč 
povleče k sebi. S tem se tokokrog življenja in 
smrti tudi zapre.
Do tedaj pa bo človek prenašal zasnovo plazilca, 
t.i. reptila. Nadzor in vodstvo iz njegove strani se 
izvaja preko malih možganov. Tukaj so shranjeni 
vsi spomini preizkuševalca.
Dokler posameznik prepušča sebe njihovemu 
manipulativnemu toku, ima velike možnosti, 
da le-ti prevzamejo fizično človeško telo in 
posledično njegovo življenje.
Utelešenost reptilov se izrazito opaža preko 
oči in manipulacije. Karakterno so zelo hladni 
in nepopustljivi. Hranijo se z energijo drugega 
človeka. Ob takšni osebi lahko posameznik 
hitreje zboli in umre.
Reptili so izjemno nadzorni in močni voditelji 
v manipulaciji sveta. V »rokah« imajo človeški 
rod. Njihove zasnovke so shranjene v malih 
možganih in jih je mogoče z določenimi 

tehnikami celo odstraniti. Tako izgubijo nadzor. 
Reptila je mogoče prevzgojiti, če je posameznik 
v razvoju tako visoko vibriren, da zazna svoje 
vodstvo in sodelovanje bitij, ki prihajajo, vodijo, 
preoblikujejo, pregovarjajo in nagovarjajo. 
Posameznik zori in dojame, da v življenju nikoli 
ni sam, saj njegovo telo sestavljajo, vodijo in ga 
usmerjajo. Nekatera so dobra, druga so njihovo 
pravo nasprotje.
Najpomembnejša samostojna bitja so bitja 
čaker. Ta prihajajo in pomagajo pri sestavljanju 
telesnih plasti. Delijo svoj spomin. Hkrati so 
tudi povezava v prostor, iz katerega sami 
prestopajo. Zaradi njihovega pretoka diha, se 
čakre samostojno vrtinčijo in poganjajo energijo 
življenja. 
Razsvetljeni posameznik ve, da je vsa skrivnost 
obstoja skrita v gibanju diha. Vdah in izdah 
pretočita posameznika iz prostora v prostor, iz 
časa v čas, iz zavedanja v zavedanje, iz življenja 
v življenje in iz trenutka v obstoj. Prav pransko 
dihanje lahko posameznika poveže s Pranskim 
duhom. To je edino Svetlobno Bitje, ki zaradi 
spečega stanja ohranja nespremenjen spomin. 
Posledično vibrira tako visoko, da se lahko poveže 
z Virom, časom in prostorom, od koder prehaja. V 
trenutku, ko se prebudi, prične povezovati sebe 
z Zasnovno energijo, poimenovano Zasnovnik.
Ker je identičen Izvoru, ima možnost 
povezovanja, spreminjanja, vodenja ter 
izpolnjevanja dane obljube duše in njenega 
doprinosa v življenju. Slednja Zasnovnika kot 
duha spusti na sebe, če ji je ta v čast in ponos. 
Skozi takšen proces se posameznik končno 
zaveda majhnosti, veličastnosti in popolnosti. 
Marsikatera duša ga želi imeti preko sebe. 
Zaradi tega se mnogokrat zgodi smrt v zibelki. 
Vendar ne le to; ko oseba dozori, dojame, da telo 
sestavlja več različnih duš.
Večini znana je le siva duša. Je prva, ki odpre telo 
in povzroči fizično smrt. Navidezno se življenje 
konča, v resnici pa se najlepše šele prične.
Siva duša skupaj z Zasnovnikom izpusti sebe 
skozi ovoj avre in se preko kanala pretoči v 
prostor, kjer se je predhodno zaobljubila, kaj vse 
bo postorila za časa fizičnega življenja. Če ji je bilo 
življenje v ponos, sme na sebe sprejeti zadnje 
živečega duha - Zasnovnika. Tako duša sprejme 
novo podobo in je preobražena. Prebuditev se z 

vrenjem telesa šele prične. 
Z vrenjem in soparjenjem prične izstopati najbolj 
veličastna duša vodovja – Sirharjuna. Slednja 
je edina še zmožna telo »čudežno« prebuditi. 
Ko zapusti telo, se prične razkroj. Takrat bitja 
živalskega termita pospešeno pomagajo k 
izpustu Materične duše. Ko le-ta opravi svoje, je 
na vrsti zadnja živeča duša - Duša okostenelosti, 
ki je prikazana kot starka s koso, speča v kosteh 
hrbtenjače. Zato prevzema spomin okostnjaka, 
kjer je bila nastanjena za časa fizičnega življenja.
Ko Zasnovnik izživi vse ujete in obtežene 
spomine, pripadajoče komurkoli in od koderkoli, 
jim v vibraciji ljubezni, miru in harmonije 
dokončno preoblikuje stare spomine.
S tem doprinese, da v času življenja spomin 
duše razbremeni in se poveže s shrambo 
najboljšega, kar mu pripada. Bitja zapuščajo 
telo, zato človek v fazi duhovne rasti čuti vedno 
večjo praznino znotraj telesa. Čuti osamljenost 
in žalost. Ostaja vedno bolj sam. Vsa bitja, ki so 
zapustila telo, zavibrirajo višje od Zasnovnika, 
ker jim je preoblikoval spomine. Dobijo moč, 
da mu dajo blagoslov za dokončno spajanje, 
da znova postane nesmrten. To je njegovo 
poslanstvo, ki mu omogoča vrnitev Domov. S 
tem se odmakne iz zemeljskih rojstev, ujetosti, 
ukletosti in doseže stopnjo prvobita, ki je v 
popolni ljubezni povezan z Virom – Bogom – 
s Stvarnikom ali s Tistim Nekom, ki ga spusti v 
prostor Njegovega obstoja. Nekateri si v času 
meditacije želijo ustvariti povezavo prav z Njim.
Povezava skozi podplate odpira vez s 
pokopaninami in z vsemi, ki živijo v Podzemlju. 
Povezava preko dlani na živo naravo pa omogoča 
dvig lastne energije in pripadnost bitjem Neba. 
Srčnost človeka ustvarja vez k Viru. Zgoraj je 
torej ljubezen, spodaj pa njeno nasprotje. Od 
posameznika je odvisno, kam se povezuje 
oziroma kakšna je njegova srčna naravnanost. 
Življenje je namreč potrebno tako tudi živeti. S 
tem človek postaja ljubezen in vzor drugemu. 
Prične iskati sebe skozi duhovnost, zato mora biti 
še posebej pozoren pri obiskovanju pokopališč.
Skozi duhovnost si dviguje zavest in postaja 
duhovna luč. Entitete in zapuščeni duhovi ga 
opazijo. Niso še zreli za prehod, zato večino 
časa ostajajo nad svojim grobom. Pravimo jim 
begavčki. V primeru, da so čustveno ujeti na 



materialni svet, si najdejo gostitelja. Žrtev jim 
postane odrešitev. Posameznik lahko kmalu 
začuti močno odtekanje energije, utrujenost, 
nervozo ter popadljivost. Opaža, da ni več on. 
Cerkev jim mnogokrat omogoči sobivanje 
v svojih prostorih, predvsem tistim, ki so ji za 
časa življenja močno pripadali. Najmočnejšo 
vez s Cerkvijo imajo tisti, ki so v njenem imenu 
prelivali kri, zato čista religija ne obstaja. 
Zapisane molitve posameznika vedno vpnejo v 
njihov prostor. Pogostijo mu cerkvi vladna bitja.
V primeru, da se posameznik izrazi z lastnimi 
besedami, podprtimi s srčno energijo, njegova 
prošnja, molitev ali zahvala prehaja tako visoko, 
kakršen je nivo frekvence srca. Kadar človek 
zadiha z naravo, se zlije v njeno polje. Začuti 
pripadnost in je uslišan iz njene strani oziroma 
bitij, ki skrbijo zanjo in ji pripadajo.
Uslišanost s strani Neba se čuti po topli energiji, 
ki se steka preko posameznika, obhajanje 
s strani Zemlje pa kot piš hladne energije. 
Opazovanje posameznika kot žrtve Podzemlja 
se začuti kot strah znotraj kosti.
Dokončno slovo oseba začuti kot spokojnost. 
Čas se ustavi in ponavlja. Trikrat sliši močan in 
počasen utrip srca. Srce se ustavi. Osebo oblije 
svetloba iz prostora zaobljub. Odpre se ovoj 
in duša je pripravljena na prehod. Nekateri 
odidejo, spet drugi ostanejo in žalujejo.
V času slovesa odhajajočega ne vlečemo nazaj, 
še manj pa rotimo, da bi se vlogi zamenjali. V 
trenutku se lahko zapis pretoči na žalujočega 
in se enako zgodi tudi njemu. Ko rajnemu 
podarjamo svečko, jo je najbolje podržati na 
levi dlani tik pred srcem, da začutimo pretok 
življenjske energije. Ustvari se vez med srcem in 
dlanjo. Z drugo dlanjo jo prekrijemo in v mislih 
izrazimo čutenje, ki se kot informacija prenese 

skozi plamen v svet rajnega.
Ob obisku groba je zelo primerno, da na vhodu 
pokopališča postojimo. Zavedati se je potrebno, 
da je tam portal mrtvih in prehajajočih. Z rahlim 
poklonom in s pozdravom obiskovalec izrazi 
spoštovanje in zavedanje, da s svojim obiskom 
zmoti njihova prehajanja. Ob odhajanju se je 
potrebno na izhodu znova pokloniti, zahvaliti 
in posloviti. Na ta način se izraža spoštovanje 
do drugega sveta. Ko žalujoči dobi misel 
na rajnega, je odhajajoči že ustvaril vez iz 
njegovega časa. Če žalujoči opazi njegovo 
misel, s tem zavedanjem ustvari direktno 
povezavo med njima.
Vez med svetovi si posamezniki mnogokrat 
pomagajo ustvarjati z nihalom. Zavedati 
se morajo, da le veličina njihove srčnosti 
odpira nivo prostora, od koder se nekdo 
odzove. Pričakovanja, zahteve in pozivanja 
posameznika ne povezujejo z bitji Svetlobe, ki 
jih kliče. Odzovejo se le bitja, ki so usklajena s 
frekvenco njegovega srca.
Ko oseba začuti, da se njen čas bivanja v 
življenju izteka, bo pričela iskati tisto nekaj, kar 
jo bo znova povezalo z Domom, od koder je 
prehajala. Prične se spraševati, zakaj je tukaj. 
Išče odgovore skozi duhovnost. Ozira se vase. 
Takrat je pravi čas, da vidi sama sebe in si prizna 
kdo je, kaj je in zakaj je. Zaveda se popolnosti 
vsegá. Polna je ljubezni, hrepenenja in čakajoča 
zadnjega utripa srca. Takrat je čas, da se vrne 
nazaj. 
Zato je potrebno v življenju slediti svojemu 
občutku, srcu in tistemu nečemu znotraj sebe, 
kar posameznika povezuje z Virom, ki ga znova 
sprejme nazaj.

Lana Praner

OGLAS
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Priyanka	Chopra

indijska
DOBRODELNA

LEPOTICA

Svet	 je	 Priyanko	 Chopro	 spoznal	 kot	 mlado	 lepotno	 kraljico,	
kmalu	 pa	 je	 z	 vrhunsko	 bravuro	 v	 Bollywoodu	 in	 kasneje	 v	
ameriški	 kinematografiji	 presenetila	 tudi	 najstrožje	 kritike.	 A	
svetovna	slava	ji	ni	spremenila	prioritet	in	tako	indijska	krasotica	
ostaja	ambasadorka	dobrodelnosti	s	pomembnim	sporočilom	
poguma,	prepričanja	in	vztrajnosti.

112     FASHION AVENUE FASHION AVENUE     113



P
riyanka Chopra je danes 
mednarodna zvezda, a to 
se ni zgodilo kar čez noč. 
Kot hči zdravnikov v indijski 
vojski je celotno otroštvo 
spoznavala nove kraje, saj 

se je družina mnogokrat selila. Sprva je živela 
v različnih indijskih mestih, pri trinajstih letih 
je prečkala tudi Atlantik, da bi svoje mesto 

za najlepšo na svetu. Začele so padati ponudbe 
za filmske vloge in Priyanko je zaneslo v svet 
kinematografije.
Pri enaindvajsetih je prvič pokazala svoj 
talent v bollywoodskem filmu The Hero: Love 
Story of a Spy, kateremu so sledile mnoge 
nekonvencionalne vloge, s katerimi je vzbudila 
zanimanje svetovne javnosti. Po upodobitvi 

našla v Združenih državah. Po dokončani 
srednji šoli se je odločila vrniti v domovino, 
kjer je vpisala svojo dolgoletno željo - študij 
aeronavtičnega inženiringa. A v zvezdah je 
bila zapisana drugačna življenjska pot, ki se je 
kmalu začela uresničevati. Mama je namreč 
17-letno najstnico spodbudila, da se prijavi na 
lepotno tekmovanje Miss Indije. Zmaga jo je 
vodila na svetovni izbor, kjer je bila okronana 

resnične boksarske šampionke Mary Kom, ki ji 
je prinesla zajeten kup nagrad, so se ji odprla 
še vrata v glasbeno industrijo. Leta 2013 so 
se nočni klubi zibali v melodijah njenega 
hita Exotic, ki ga je posnela skupaj z raperjem 
Pitbullom. Izreden potencial za megazvezdo 
je prepoznala uspešna ameriška TV mreža 
ABC in Priyanko hitro zavarovala s pogodbo, 
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Zapolni. Zgladi. Učvrsti.

Ali je naravni lifting  
obraza lahko učinkovit? 

Petkrat da.
PATENT  

CAUDALIE 
IN UNIVERZA 
HARVARD(1)

ŠTEVILKA 1
CAUDALIE 
ANTI AGE  

LINIJA

PREJELI 7  
LEPOTNIH  

NAGRAD PO 
CELI EVROPI(3)

INOVACIJA 
2016 - 
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VIDNI  
REZULTATI  
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ŽENSK(2)

N OVO
MEHKA OBOGATENA  

KREMA S FACE LIFTING 
UČINKOM

(1)Prijava za podelitev patenta PCT/IB2015/054257 prijavitelj Caudalie in Univerza Harvard. (2) Klinični test % zadovoljstva uporabnika 100 žensk, 30 dni.(Učvrščujoči serum) (3)Francija 2015 najboljši izdelek za nego obraza(Prix Santé Magazine) za učvrščujoči serum. 
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JESEN2017.indd   115 15. 10. 2017   16:12:30



116     FASHION AVENUE FASHION AVENUE     117116     FASHION AVENUE FASHION AVENUE     117

Ob	vseh	obveznostih	
Priyanka	ni	pozabila	

na	svojo	željo,	
spremeniti	svet	na	

bolje,	ki	jo	prežema	že	
od	otroštva,	ko	so	ji	

dobrodelno	noto	
vcepili	starši

‘‘
‘‘
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ki se je rezultirala v glavni vlogi v napeti akciji 
Quantico. S tem je pisala zgodovino, saj je kot 
prva Indijka zavzela najpomembnejše mesto 
v vodilni ameriški seriji. Tako se je po skoraj 50 
bollywoodskih filmih odpravila na pohod v 
Hollywood.
V tem obdodbju je Priyankina slava eksplodirala. 
Poleg izjemnega uspeha na televiziji je navdušila 
kot vodilna antagonistka v celovečercu 
Baywatch, ki smo ga letošnje poletje gledali na 
velikih platnih. A zavzeta igralka je dala še v višjo 
prestavo in se lotila dodatnih projektov. V Indiji 
je ustanovila svojo produkcijsko hišo, ki že žanje 
uspehe, in tako dokazala, da je res vsestransko 
nadarjena oseba. A kar je najpomembneje, 
ob vseh teh obveznostih ni pozabila na svojo 

željo, spremeniti svet na bolje, ki jo prežema 
že od otroštva, ko so ji dobrodelno noto 
vcepili starši. V štirinajstih letih, odkar aktivno 
sodeluje z UNICEF-om, je pomagala v mnogih 
kampanjah, predvsem blizu ji je spodbujanje 
zavesti o pravicah otrok do zdravstvene oskrbe 
in izobraževanja. Pretresti želi tudi še vedno 
rigiden svet filma, ki ne zagotavlja enakosti 
med spoloma ne med različnimi rasami.
Čudovita, tako navzven kot navznoter, je 
Priyanka Chopra s svojim potiskanjem mej in 
z borbo proti stereotipom prava inspiracija za 
ženske po vsem svetu.

Ava Tomlje

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. 

oglas 1s.indd   8 16. 07. 2017   19:36:40



H A U T E  L I V I N G

      
      

      
     2

015
      

      
      

      
 No

. 1
L

I
F

E
S

T
Y

L
E

 
M

A
G

A
Z

I
N

E

B E U T É

A B U  D H A B I  F 1

AU
TU

M
N 

     
     

     
     

   2
01

4 
     

     
     

     
    N

o.
 2

L
I

F
E

S
T

Y
L

E
 

M
A

G
A

Z
I

N
E

      
      

      
     2

015
      

      
      

      
 No

. 1
L

I
F

E
S

T
Y

L
E

 
M

A
G

A
Z

I
N

E

V I N O

      
      

      
     2

015
      

      
      

      
 No

. 1
L

I
F

E
S

T
Y

L
E

 
M

A
G

A
Z

I
N

E

A U T O

      
      

      
     2

015
      

      
      

      
 No

. 1
L

I
F

E
S

T
Y

L
E

 
M

A
G

A
Z

I
N

E

A R T

      
      

      
     2

015
      

      
      

      
 No

. 1
L

I
F

E
S

T
Y

L
E

 
M

A
G

A
Z

I
N

E

A R T

AU
TU

M
N 

- W
IN

TE
R 

     
     

     
     

     
  2

01
4 

- 2
01

5 
     

     
     

     
    N

o.
 1

L
I

F
E

S
T

Y
L

E
 

M
A

G
A

Z
I

N
E

      
      

      
     2

016
      

      
      

      
 No

.2
L

I
F

E
S

T
Y

L
E

 
M

A
G

A
Z

I
N

E

V I E N N A

      
      

      
     2

016
      

      
      

      
 No

.2
L

I
F

E
S

T
Y

L
E

 
M

A
G

A
Z

I
N

E

SP
RI

NG
     

     
     

     
     

   2
01

4 
     

     
     

     
    N

o.
 1

L
I

F
E

S
T

Y
L

E
 

M
A

G
A

Z
I

N
E

D U B A I
SP

RI
NG

     
     

     
     

     
   2

01
2 

     
     

     
     

    N
o.

 3
L

I
F

E
S

T
Y

L
E

 
M

A
G

A
Z

I
N

E

      
      

      
     2

016
      

      
      

      
 No

.2
L

I
F

E
S

T
Y

L
E

 
M

A
G

A
Z

I
N

E

G E N E V A

SP
RI

NG
     

     
     

     
    2

01
5 

     
     

     
     

    N
o.

 1
L

I
F

E
S

T
Y

L
E

 
M

A
G

A
Z

I
N

E

M I D D L E  E A S T

      
      

      
     2

016
      

      
      

      
 No

.2
L

I
F

E
S

T
Y

L
E

 
M

A
G

A
Z

I
N

E

G E N E V A

SP
RI

NG
     

     
     

     
     

   2
01

1 
     

     
     

     
    N

o.
 2

L
I

F
E

S
T

Y
L

E
 

M
A

G
A

Z
I

N
E

      
      

      
     2

016
      

      
      

      
 No

.2
L

I
F

E
S

T
Y

L
E

 
M

A
G

A
Z

I
N

E

SU
M

M
ER

     
     

     
     

     
  2

01
6 

     
     

     
     

    N
o.

 6
L

I
F

E
S

T
Y

L
E

 
M

A
G

A
Z

I
N

E

      
      

      
     2

015
      

      
      

      
 No

. 1
L

I
F

E
S

T
Y

L
E

 
M

A
G

A
Z

I
N

E

Y A C H T S

AU
TU

M
N 

    
    

    
    

    
 2

01
5 

    
    

    
    

    
    

No
. 2

L
I

F
E

S
T

Y
L

E
 

M
A

G
A

Z
I

N
E

A B U  D H A B I
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