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Čistost	življenja	je	najvišja	in	najresničnejša	umetnost.

Resnica	je	to,	kar	ti	pove	notranji	glas.	Resnica	je	samoumevna,	
nenasilje	je	njeno	najzrelejše	sadje;	je	vsebovano	v	resnici,	vendar	

ni	samoumevno.

Resnica	in	nenasilje	zahtevata,	da	se	nihče	ne	sme	odreči	služenju	
kateremukoli	človeškemu	bitju,	ne	glede	na	to	kako	grešen	je.

Napaka	ne	postane	resnica	zaradi	razširjenosti,	niti	resnica	ne	
postane	napaka,	če	je	nihče	ne	vidi.

Resnica	brez	ponižnosti	bi	bila	ošabna	karikatura.

Prizadevanje	za	resnico	vključuje	samožrtvovanje,	včasih	celo	do	
smrti.

Ženska	je	po	mojem	mnenju	poosebljeno	samožrtvovanje,	vendar	
se	žal	dandanes	ne	zaveda	te	velikanske	prednosti	pred	moškim.

Bog	ni	nikoli	ustvaril	človeka,	ki	bi	imel	kakega	drugega	človeka	za	
nedotakljivega.

Državljanska	neposlušnost	postane	sveta	dolžnost,	ko	postane	
država	brezpravna	ali,	kar	je	isto,	skorumpirana.

Nenasilna	akcija	brez	sodelovanja	srca	in	glave	ne	more	obroditi	
nameravanih	sadov.

Demokracija	je	velika	inštitucija	in	je	zato	podvržena	mnogim	
zlorabam.	Duh	demokracije	ne	more	biti	vsiljen	od	zunaj,	mora	

priti	od	znotraj.

Moja	predstava	demokracije	je,	da	bi	morali	najšibkejši	imeti	
enake	možnosti	kot	najmočnejši.

Moja	zamisel	idealne	družbe	je	ta,	da	četudi	se	rojevajo	enaki,	kar	
pomeni,	da	imajo	vsi	pravice	do	enakih	možnosti,	sposobnosti	

vseh	niso	enake.

Tako	kot	ima	drevo	eno	deblo	in	mnogo	vej,	tako	obstaja	ena	
religija	-	človeška	religija	-	in	mnogoštevilne	vere.

Popoln	post	je	popolno	in	dobesedno	zanikanje	sebe.	Je	
najresničnejša	molitev.

Moja	religija	me	uči,	da	kadarkoli	obstaja	stiska,	ki	je	ni	mogoče	
odpraviti,	se	je	treba	postiti	in	moliti.

Kjer	obstaja	strah,	tam	ni	vere.

Mahatma Gandhi (1869-1948)
m a k o s h a b a g s . c o m

Ekskluzivni 15 % 
popust za bralce 
Fashion Avenue! 
V spletni košarici 

vpiši geslo 
“FA2018”. 

Geslo je veljavno 
do konca leta.

FOTO @lukazelko /// OBLIKOVANJE leparec.si /// unikatna usnjena TORBICA makoshabags.com
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Cipriani	je	sinonim	za	verigo	najboljših	svetovnih	restavracij.	Giuseppe	
Cipriani,	53-letni	strokovnjak	za	gostinstvo,	je	nasledil	multimilijonsko	
svetovno	podjetje,	ki	je	bilo	ustanovljeno	leta	1931,	ko	je	njegov	dedek,	
prav	tako	Giuseppe,	odprl	Harry’s	Bar	v	Benetkah.	Dedek	je	lansiral	
koktajl	 bellini,	 njegov	 bar	 pa	 je	 postal	 zbirališče	 svetovne	 smetane,	
kamor	 je	 zahajal	 tudi	 pisatelj	 Ernest	 Hemingway.	 A	 Ciprianijev	 oče	
je	 spoznal,	 da	 je	 glavni	 gostinski	 posel	 v	 Ameriki,	 zato	 je	 leta	 1985	
odprl	 restavracijo	 v	 New	 Yorku.	 Z	 najboljšimi	 kuharji	 in	 enostavno	
mediteransko	 kulinariko	 so	 osvojili	 tamkajšnji	 trg,	 danes	 pa	 njihove	
slovite	restavracije	domujejo	tudi	v	Monaku,	Abu	Dabiju,	Mehiki,	na	
Ibizi,	od	nedavnega	pa	tudi	v	Las	Vegasu.
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Giuseppe	Cipriani

gostoljubnost
ITALIJANSKA
V STILU
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Veliko je bilo že povedanega in napisanega 
o vas, vaši družini in dolgi zgodbi uspeha. 
Nam zaupate kakšno zanimivost o vaši 
družini, o kateri se še ni pisalo?
Morda bi kot kaj takega klasificiral novico o 
povsem novem predstavniku pete generacije 
naše družine, poimenovanem po naši prvi 
restavraciji v Benetkah.

Je za uspeh imena Cipriani posebej 
zaslužen kakšen določen razlog?
Ne verjamem, da lahko naše dosežke pripišemo 
zgolj enemu glavnemu razlogu. Naša zgodba 
je sestavljena iz mnogokaterih elementov, 
prepričan pa sem, da tu prednjačita trdo delo 
in strast štirih zaporednih generacij. Ponosni 
smo tudi na naš nevsiljujoč stil, kjer preproste 
okuse postrežemo z ljubeznijo, v pozitivni 
in sproščujoči atmosferi. Seveda ne gre brez 
določene mere sreče.

Se v širokem naboru jedi morda skriva 
kakšna, ki vam je še posebej ljuba?
Seznam je res obsežen in popolna jed je zame 
vedno odvisna od razpoloženja in situacije. 
Včasih sem pri volji za klasično beneško jed, 
kot je seppie al nero, drugič mi tekne najbolj 
preprosta, vendar fantastična, norveška 
rakovica s kančkom olivnega olja. Povem pa 
vam, da me popolno skuhane testenine pasta 
al pomodoro vedno spravijo v dobro voljo.

Z vašimi restavracijami ste prisotni 
v mnogih krajih sveta. Kako izbirate 
lokacije?
Po navadi želimo naše restavracije pripeljati 
v mesta, ki so nam pri srcu, saj smo potem 
primorani tam preživeti precej časa. Ena izmed 
mojih priljubljenih lokacij je zagotovo Ibiza, saj 
je tam prisotna izredno preprosta in ublažena 
svoboda. Zaradi čudovite atmosfere na otoku 
in naravnih lepot tam ostanem kar se da 
dolgo. Punta del Este v Urugvaju je še ena taka 
destinacija.

Kaj je tako posebnega pri Ciprianiju, da 
vsi želijo v vaše restavracije?
Mi ne želimo biti posebni. Želimo ponuditi 
hrano, ki predstavlja našo kulturo v najboljšem 
pomenu besede. To so klasične jedi iz Harry’s 

Bara v Benetkah, kot je naš karpačo, ki ga je 
iznašla naša babica, ali mogoče pomladna 
rižota, pečeni tagliolini ali katera od drugih 
klasičnih posebnosti, ki jih najdete v vsaki 
gostilnici v Italiji.

Kakšne so prednosti prevzema 
družinskega posla?
To, da vam ni treba raziskovati in iskati inspiracije 
v širnem svetu. Rasteš z družino in prevzemaš 
znanje dan za dnem.

Kaj vas navdihuje, ko izbirate nove jedi za 
vaše nove restavracije?
V različnih restavracijah nudimo izbor naših 
klasičnih jedi, kot tudi nekaj novih kreacij, ki 
smo jih posebej razvili za določene lokacije. 
Naši chefi se ne kažejo po televizijskih ekranih, 
marveč marljivo delajo kot ekipa, razvijajo nove 
okuse, vendar hkrati ohranjajo našo venetsko 
dušo.

Med gosti Ciprianija so številne svetovno 
znane osebe, koga bi lahko izpostavili?
V Ciprianijeve restavracije po svetu res prihaja 
veliko svetovno znanih oseb, ki so sčasoma 
postali naši prijatelji. Pred desetletji sta bila to 
na primer Charlie Chaplin in Ernest Hemingway, 
danes pa nas pogosto obiskujeta Sean Combs 
- Diddy in Woody Allen. Sam sem postal velik 
prijatelj z Madonno, ki je v osemdesetih prišla 
s koncerta in prosila za vedro ledene vode, da 
si je ohladila zatečena stopala. Ponosni smo, 
da je v Abu Dabiju naš odličen gost in prijatelj 
njegovo veličanstvo Princ Mohammed bin 
Zayed Al Nahyan.

Videli smo vas tudi v dirkaški opravi. Kaj 
nam lahko poveste o tem?
Ljubezen do hitrosti in hitrih avtomobilov se 
ne znebi noben pravi Italijan. Enako je z mano. 
Vedno sem si želel postati dirkač Formule 1, 
a profesionalnost v našem poslu mi tega ni 
dovoljevala, vseeno pa izkoristim vsak prosti 
termin, da nastopim na kakšni dirki Formule V8.

Bi za konec še kaj dodali?
Popijva en bellini.

Matjaž Tomlje



Karavan za novo dobo

V60 D3 EDITION VAŠ ŽE OD 34.990 EUR

Novi V60 je naša vizija družinskega karavana, oblikovanega za 
generacije. Zasnovali smo ga z željo, da iz vsake vožnje naredimo 
užitek – z uporabnostjo za vsak dan, prostorno in udobno kabino 

ter popolnim spojem tehnologije, dizajna in zmogljivosti. Poleg 
tega smo poskrbeli za nepresegljivo varnost – novi V60 je ta hip 
eden najvarnejših avtomobilov sveta, saj vsebuje vse tehnologije 

varnostnega prvaka XC60, kot prvi na svetu pa prinaša tudi sistem 
izogibanja vozilom, pešcem, kolesarjem in živalim na cesti. Najnovejši 

Volvo vas bo navdušil z bogato opremo in premierno ceno.

PREVERITE PONUDBO IN REZERVIRAJTE 
PREIZKUSNO VOŽNJO NA VOLVOCARS.SI

Volvo center Ljubljana, Leskoškova 2 (BTC), 01 58 43 205, ljubljana.volvocars.si  |  Volvo center Maribor, Zagrebška 38, 02 292 78 50, maribor.volvocars.si

Povprečna poraba goriva: 4,4 – 7,6 l/100 km. Emisije CO2: 117 - 176 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d-TEMP. Emisije NOX: 0,0137 - 0,0559 g/km. Vrednost specifične emisije trdnih delcev pri dizelskih 
motorjih: 0,00023 - 0,00069 g/km, število delcev: 0,11 E+11 – 5,41 E+11. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 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. Cena 34.990 
EUR velja za model V60 D3 EDITION. Cena ne vsebuje stroška kovinske barve in priprave vozila. Za tipkarske napake ne odgovarjamo. Veljavnost ponudbe: do 31.12.2018 ali do odprodaje zalog. Več informacij 
na volvocars.si ali pri pooblaščenem Volvo prodajnem zastopniku. Slike so simbolične. VCAG d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana
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LUSHEVA	BOŽIČNA	KOLEKCIJA

Da bo praznično razvajanje še slajše, so pri Lushu pripravili bogato 
založeno božično kolekcijo, v kateri se najde nekaj za vsakega. Nas 
so najbolj navdušili geli za tuširanje in peneče kopeli, ki očarajo z 
omamnim vonjem eteričnih olj in simpatičnim izgledom, hkrati pa na 
koži pustijo občutek božanske navlaženosti. V skladu z Lushevo ekološko 
naravnanostjo so skoraj vsi izdelki nove kolekcije na voljo brez embalaže, 
prav tako pa so narejeni ročno in ne vsebujejo konzervansov.

ALPSTORIES

Slovenska znamka naravne kozmetike AlpStories nudi visoko 
kakovostno kozmetiko, izdelano po vaši meri. Izdelavo unikatnih 
profesionalnih produktov, ki je bila včasih rezervirana za elite, 
AlpStories ponuja vsakemu posamezniku. Preko preprostega 
vodenega procesa na spletni strani, lahko vsak na podlagi svojih želja 
izbere izdelek, ki bi ga želel ustvariti, nato pa zanj izbere še sestavine 
in njihovo količino. Ustvarjenemu končnemu izdelku sledi celo 
izdelava lastne etikete. Tako lahko ustvarite popolno darilo za vaše 
najbližje ali pa oblikujete kar lastno kozmetično linijo. Za bralce revije 
so pri AlpStories pripravili posebno praznično darilo – 20 % popust na 
spletni strani www.alpstories.si z uporabo kode: SRECNO2019.

CHOCOLADKA

Chocoladka je brezvodni izdelek, ki bo poskrbel za nežno obarvanost 
vaše polti. Vsebuje mešanico mineralnih pigmentov, ki bodo na koži 
pričarale nežen sijaj. Karite maslo, kakavovo malo, skvalan in jojobino 
olje so le del hranljivih in bogatih sestavin, ki jo naredijo tako čarobno. 
Se odpravljate na večerno zabavo? Lahko jo nanesete na predele, ki 
jim želite dodati toplino, lahko je odličen naravni bronzer, dodatek 
vaši vlažilni negi ali tekoči podlagi, saj bo kožo osvežil, prebudil, bleda 
lička pa bodo za nekaj časa pozabljena.
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NARAVNA	KOZMETIKA	NANÍ

Za mlado startup znamko Naní stoji nadobudna in ustvarjalna mamica, 
ki je v poplavi naravnih izdelkov želela združiti estetiko in uporabnost v 
koščku mila. Skozi svoje milne kreacije prenaša barve, vonje, oblike in 
prizore narave v naše vsakodnevne obrede čiščenja kože, ki tako - namesto 
rutine - postanejo pravo luksuzno doživetje. Mila, narejena po hladnem 
postopku, vsebujejo 100 % hladno stiskana rastlinska olja, organska 
masla, čista eterična olja, gline, soli ter naravna mineralna barvila.
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KARBONOIR	DEODORANT	IN	MILO	

Slovenska znamka Karbonoir je iz neverjetne sestavine aktiviranega oglja, 
katerega vloga je absorbiranje škodljivih snovi, ustvarila ročno izdelano 
trdo milo in deodorant Karbonoir. Naravni deodorant, ki ne vsebuje 
nobenih umetnih sestavin, z redno uporabo naredi kožo pazduh gladko, 
nežno, hkrati pa jo prijetno odišavi, zato se lahko uporablja tudi kot 
dišava za telo. Črno milo medtem veže škodljive snovi, ki jih vsakodnevno 
nanesemo na kožo iz okolice, in tako odstrani neprijeten vonj in težave na 
koži, kot so akne in ogrci, pomaga pa tudi pri blaženju dermatitisa.

GHEE	KOZMETIKA	HYALURON

V laboratorijih Ghee kozmetike ročno izdelujejo naravno kozmetiko 
iz biološko neoporečnih surovin. Osnovna sestavina krem za obrazno 
nego je Ghee, s kuhanjem predelano maslo, ki ga ajurveda zaradi 
raznovrstnih zdravilnih značilnosti časti že tisočletja. V kolekciji 
naravnih izdelkov poleg božanskih bio certificiranih krem za obraz, 
najdemo tudi deodoranta v stiku in vlažilni gel s hialuronsko kislino, 
ki kot naravna sestavina človeškega telesa koži povrne elastičnost in 
svežino. Primeren je za vse tipe kož, predvsem za suho in občutljivo. 
Služi kot idealna podlaga za nanos dnevne kreme obraza in dekolteja.
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ORIFLAME	MISTER	GIORDANI

Nova Oriflamova dišava Mister Giordani predstavlja individualnost, 
svobodo in eleganco, zato je namenjena moškemu, ki je brezskrben in 
živi v trenutku. Z nepričakovano kombinacijo grenivke in ingverja ima 
močan in čuten podpis, ki ga okrepita zelena geranija in poper. Mister 
Giordani je vonj spontanosti s čutnostjo, ki vztraja. Tako kot nasmeh, ki se 
mu ni moč upreti, je njegov šarm eleganten in zasvajajoč.

NUTRISSLIM	HAIR	VITAMINS	

Vitamini za lase Nature’s Finest vsebujejo pomembna hranila, ki pripomorejo 
k zdravim in lepim lasem, ki se ne lomijo. Formula vsebuje biotin, vitamin iz 
skupine B kompleksa, ki je zagotovo najpomembnejše mikrohranilo za lase, 
kot tudi kolagen, pomembno beljakovino, ki se nahaja med drugim tudi v 
laseh in skrbi za njihovo prožnost. Vitamin C pripomore k izgradnji kolagena, 
poleg tega pa kot močan antioksidant ščiti pred prostimi radikali, ki lahko 
zavirajo rast las in povzročajo njihovo staranje. Okusen osvežilni napitek s 
pomarančnim okusom je na voljo v spletni trgovini www.nutrisslim.com.

FA zima 2018-2019.indd   19 14. 12. 2018   16:52:38
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O	 naravni	 kozmetiki	 smo	 se	 pogovarjali	 z	 ustanoviteljico	 znamke	
Moika	Darjo	Blatnik,	ki	meni,	da	je	ključnega	pomena,	da	so	sestavine	
v	kozmetiki	sveže,	da	je	strogo	kontrolirana	njihova	kakovost,	da	so	
lokalnega	in	znanega	porekla,	da	prepotujejo	do	mesta	proizvodnje	
kratke	razdalje	in	da	pri	izboru	surovin	velja	‘‘manj	je	več’’.	Če	je	tem	
pogojem	 zadoščeno,	 verjame,	 da	 se	 ob	 uporabi	 takšenga	 izdelka	
koža	ne	more	počutiti	drugače,	kot	da	je	prejela	nežen	poljub	narave.
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poljub
NEŽEN

NARAVE
Moika
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Kaj za vas pomeni lepota?
Kot vse v življenju tudi lepoto doživljam 
celostno. Ko po dolgem času uzrem gore, se 
mi za trenutek ustavi srce. Preplavi me občutek 
mogočnosti, hladu, popolnoma se umirim, 
zbudi se močno zavedanje okolja in oči kar 
ne morejo stran od oblik, ki jih je milijone 
let ustvarjala narava. Drugače, pa vendar s 
podobno intenziteto doživljam lepoto človeka, 
kadar stoji pred mano oseba, ki mi je energijsko, 
vsebinsko in vizualno blizu. Prav tako močno 
verjamem, da je lepota kože rezultat prepleta 
številnih dejavnikov; od psihofizičnega počutja, 
do telesne kondicije, prehrane, genetike, je 
odraz ravnanja s svojim telesom in z njegovim 
zdravjem ter s počutjem na splošno.

Kdaj ste se spoznali z naravno kozmetiko?
Mnogo let nazaj, ko se je rodil moj otroček, 
se je odkrivanje drugačne, naravi bližje 
negovalne kozmetike začelo bolj intenzivno in 
vse bolj poglobljeno. Mamice v tem obdobju 
nagonsko iščemo najboljše načine zato, da bi 
naši otroci v najboljšem okolju in na najboljši 
način odrasli v močne in zdrave osebe. Seveda 

je načinov več, jaz sem izbrala tistega, ki je kar 
najbolje povezan z mojimi vrednotami in s 
prepričanjem. Ne gre toliko za naravno proti 
sintetičnemu ali konvencionalnemu, ampak 
bolj za celoten način življenja, ki ga živim in 
v katerega najbolj verjamem. Leta prinašajo 
modrost, pravijo. Vsekakor vedno bolj čutim, 
da od narave in njenih zakonitosti umaknjeno 
življenje ni pot, po kateri želim stopati. Skozi 
negovalno kozmetiko se povezujem s svojim 
okoljem še bolj intenzivno. Ni lepšega občutka, 
kot da te vsako jutro po obrazu pobožata 
nežnost in vonj olja, stisnjenega iz orehov, ki 
zrasejo na sosedovem travniku ali pa slez, ki 
ga nabereš na lastnem vrtu. Šele zadnja leta 
se zares zavedam, kakšno srečo imamo in kako 
pisana biodiverziteta nas obdaja, zato še bolj 
močno verjamem, da je vse kar potrebujemo, 
le streljaj stran od naših domov.

Kaj lahko poleg uporabe primerne 
negovalne kozmetike naredimo za zdravo, 
sijočo kožo?
Naše duševno in fizično počutje imata veliko 
več kot katerikoli negovalni izdelek besede pri 

tem, kakšen bo videz naše kože in kako bomo 
zasijali navzven.

Kako je prišlo do ideje za kozmetiko 
Moika?
Če bi odgovor na zgornje vprašanje, kaj mi 
pomeni naravna kozmetika, brali od konca 
do začetka, bi dobili odgovor na to, kako je 
kronološko nastajala ideja. Torej če povzamem; 
ker od nekdaj čutim močno željo po tem, da 
je moje podjetniško udejstvovanje povezano z 
okoljem, ki me gosti že od rojstva, ter da mu 
za prijaznost dam nekaj v zameno, sem želela 
ustvariti izdelke, ki lahko v svet ponesejo mnoge 
čudovite surovine, ki jih pridelujejo pridne roke 
na slovenskih kmetijah ter se proizvajajo v 
majhnih enotah nedaleč stran od naših domov. 
Negovalna kozmetika je moja velika ljubezen, 
zato je izbor izdelkov za izpolnitev poslanstva 
zelo naravna izbira.

Kaj Moiko ločuje od drugih kozmetičnih 
znamk?
Ločuje jo veliko reči, predvsem ta, da izhaja iz 
svojega okolja in je zagotovo ena bolj če ne 

kar najbolj pristna slovenska deklica, ki goji in 
nabira svoja zelišča, po manjkajoče surovine pa 
se odpravi k sosedom. Malce za šalo in malce 
zares. Kakovost, svežina in poreklo surovin, 
večina katerih gre skozi moje roke in roke moje 
družine, so njena največja prednost, poleg v 
uporabnosti in kakovosti brezkompromisnih 
negovalnih izdelkov, ki se lahko kosajo 
z marsikaterim velikim imenom iz sveta 
kozmetike. V pripravi so večja presenečenja 
in čisto “odbite” aplikacije, ki bodo tako kot je 
v naši navadi, vsebovali sestavine, ki so vam 
domače, pa si jih v kozmetiki morda niti niste 
nikoli zamislili. Olje iz sliv morda?

Kdo vse je vključen v proces ustvarjanja 
kozmetike Moika?
Celoten proces od pridelave do izdelave in 
zadnje mesece tudi prodaje v naši novi Lepoteki 
MOIKA v središču Ljubljane nadzorujem 
sama, sicer pa je moja ožja in širša družina 
nepogrešljiva pri razvoju blagovne znamke, ki 
zadnje čase zelo pogleduje čez mejo in komaj 
čaka na to, da pokaže tudi v tujini, kaj v Sloveniji 
resnično zmoremo in kaj vse znamo pridelati.
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zlati ghee 
oglas

Kako močno je narava integrirana v 
produkte Moika?
Narava je njeno bistvo, duša če hočete. Govorim 
o naravi v surovinah kot tudi o naravi v smislu 
spoštovanja do sočloveka ter do okolja, ki smo 
ga dolžni za sabo pustiti prijaznega življenju 
naših zanamcev.

Katere so ključne sestavine produktov in 
česa ne bomo našli v produktih Moika?
Ključne sestavine so naši lastni hidrolati, ki so 
kar v celoti zamenjali sicer osiromašeno vodo, 
hladno stisnjena rastlinska olja, ki jih stisnemo 
sproti sami ali jih kupimo od naših oljarjev, 
preverjene in neštetokrat testirane aktivne 
učinkovine, ki sledijo najstrožjim certifikatom v 
naravni kozmetiki ter izvlečki rastlinic, ki zrasejo 
na naši njivi med griči kozjanskega parka. V 
naših izdelkih boste zaman iskali eksotične 
surovine. Le v enem izdelku, ki trenutno 
vsebuje kokosovo in avokadovo olje: gelu za 
tuširanje (tudi tukaj načrtujemo spremembo), 
ne boste našli dokazano agresivnih in zdravju 
nenaklonjenih sintetičnih sestavin, prav tako 
pa bolj kot trendovske, izbiramo tradicionalne 
in preizkušene surovine.

Ali v asortimanu najdemo tudi produkte 
za problematična, razdražena stanja kože?
Tovrstna nega je bila formulirana prva. Najbolj 
obsežna in največkrat testirana linija je Travniška 
linija, primerna prav za tovrstno problematiko. 
V primeru, ko se naša stranka sooča s tovrstnim 
stanjem kože, je zelo priporočljivo, da pride k 
nam v Lepoteko na brezplačni nasvet in skupaj 
sestavimo optimalni negovalni tretma.

Kaj načrtujete za prihodnost? Širitev linije 
ali vstop na tuje trge?
Širitev linije zagotovo, vendar vse v mejah 
obvladljivosti proizvodnje vstopnih surovin. 
Hkrati z rednim delom je v razvoju nekaj res 
drugačnih in inovativnih izdelkov, za katere 
upamo, da jih bomo ponesli tudi onkraj naših 
meja. Načrti za prihodnost so ambiciozni, 
a hkrati zelo realni. Vsekakor pa je velika 
želja še kakšna Lepoteka, ki bi še v kakem 
drugem slovenskem kraju postala lepotna 
“izobraževalnica” in en prijeten prostor za 
druženje podobno mislečih.

www.moika.si

Zlati Ghee (gi) je kuhano oziroma prečiščeno maslo, kulinarično zlato, ki je nepogrešljivo v različnih 

tradicionalnih kuhinjah sveta. Zapisi o njem segajo več tisoč let v zgodovino, njegovo vsestransko uporabo 

in številne učinke pa so poznale tudi naše prababice.

Zlati Ghee je pripravljen iz surovega masla krav proste paše, ki živijo naravno življenje po EKO in BIO 

visoko predpisanih standardih tudi čez zimo. S kuhanjem surovo maslo izloči ogljikove hidrate, beljakovine, vodo, 

nečistoče, kazein in laktozo ter tako postane olje z edinstvenim okusom in aromo.

Njegova izjemna uporabnost je idealna alternativa in kakovosten nadomestek za mnoga

olja in maščobe, saj vsebuje različne maščobne kisline in je brez laktoze.

Zlati Ghee ima višjo točko dimljenja kot mnoga olja, tako je odličen za pečenje

in cvrtje vseh vrst jedi, hkrati pa poglobi in razširi okus pripravljenemu obroku. Je idealen dodatek

k prilogam kot so mlinci, riž, pire krompir, omake, testenine in podobno. Čudovit je za praženje začimb, 

lahko ga namažemo na kruh samostojno, z marmelado ali pa z njim izdelamo svoj namaz.

Uporabljamo ga pri pripravi odličnih sladic, palačink, pralin, kruha in ostalih izdelkov iz testa.

”Zlati Ghee ustvarjamo povsem ročno, v 48 ur dolgi in neprekinjeni kuhi na ognju”.

Ghee-ju zaradi učinkovitosti in univerzalnosti uporabe pravimo tudi »zlato olje«. Ajurveda ga prav zaradi 

teh lastnosti slavi že tisočletja, mnogim pa predstavlja steber dobre kuhinje in je skrivnost »la Chef« .

PRODAJNA MESTA:
Hofer, Špar, Mercator, Tuš, Leclerc, Sanolabor, Kalček, Vita care in druge ekološke trgovine, ter spletna prodajalna www.golden-ghee.com
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in sijoči
LEPI

LASJE
Nega	las

Ali	v	resnici	veste,	kaj	vse	spada	pod	nego	las	in	kako	lahko	najboljše	
poskrbite	za	svoje	lase	kar	doma,	da	bodo	ti	videti	 lepi	 in	sijoči	vsak	
dan?
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N
ajprej moramo biti pozorni 
pri samem umivanju las. 
Umivati je potrebno z 
občutkom in s krožnimi 
gibi, saj to predstavlja 
nekakšen tretma in 

sprostitev, ki vaše lasišče pomirja in mu daje 
blagodejen občutek. Vselej na lase dvakrat 
nanesite šampon. Pri prvem šamponiranju 
namreč zgolj dvignete maščobo ali umazanijo 
iz vašega lasišča, pri drugem nanosu šampona 
pa odstranite z lasišča prav vse, kar je vplivalo 
na vaše lase. Šampon izpirajte z mlačno vodo, 
saj se ob tem lasišče sprošča in umirja.
Pri izbiri šampona se odločite za tistega, ki 
ne vsebuje sulfatov, parabena, petroleja, 
mineralnega olja, formaldehida, sintetičnih 
dišav itd. Naštete sestavine namreč vaše lasje 
oslabijo in škodujejo njihovemu zdravju.
V našem Klubu lepote uporabljamo izključno 
zdravju blagodejne organsko veganske 
izdelke za lase, ki vsebujejo izključno sestavine, 
pridobljene iz narave ali naravnih surovin, ki 
vaše lasišče zdravijo in dodajo lasem naraven 
lesk. Obogatijo jih s proteini, ki tvorijo keratin, ta 
pa lasem doda moč, elastičnost, lesk in obogati 
samo strukturo las.

Hitra in enostavna priprava domače 
maske za lase
Da bi vaše lase na najbolj enostaven, a zelo 
učinkovit način lahko negovali tudi doma, sem 
vam pripravil recept za dve maski, ki bosta vaše 
lase negovali, učvrstili in jim dodali lesk.
Prva maska je primerna za poškodovane in 
suhe lase. Potrebujete štiri žlice olivnega olja, 
dve žlici medu in eno banano. Masko nanesite 

od lasišča do konic, nato jo nežno vmasirajte in 
pokrijte z bombažno kapo. Pustite učinkovati 
pol ure, nato masko dobro sperite in si dvakrat 
šamponirajte lasje ter dodajte balzam.
Druga maska je primerna za ljudi, ki imajo 
težave z mastnim lasiščem. Potrebujemo 
banano in tri kapljice mandljevega olja. Najprej 
pretlačite banano in dodajte mandljevo olje. 
Masko nanesite na lase in jo pustite pod 
kapo delovati pol ure. Po tem času jo sperite, 
šamponirajte lase in dodajte balzam.

Smernice za leto 2019
Ker se bližamo novemu letu, je prav, da za 
konec pokukamo še v modne smernice za leto 
2019. V prihajajočem letu bodo izstopale frizure 
asimetričnih oblik, ki so ženstvene in poudarijo 
obraz. Mehkoba pri striženju in stiliranju bo 
nujno potrebna, saj bodo v središču oblike 
frizur, ki vas naredijo kar najbolj ženstvene, vrnil 
pa se bo tudi mehkejši fru fru. Krajše frizure nas 
bodo spominjale bolj na deške frizure, a bodo 
še vedno poudarile prave ženske atribute. Pri 
moških bo veljala zapoved videza - mladosten, 
športen, vendar eleganten. Mladi fantje bodo 
postali moški, starejši pa bodo z novo frizuro 
delovali vedno bolj mladostni.
Ne glede na trende, ki se iz leta v leto 
spreminjajo, obstaja trend, ki ne gre nikoli 
iz mode in velja kot osnova kateremukoli 
videzu. Najbolj modni je namreč prav tisti stil, 
v katerem se tako v barvi kot obliki pričeske 
najbolje počutite vi sami, saj prav zaradi tega 
žarite in iz vas prihaja vaša notranja lepota, ki 
vas dela edinstvene in posebne.

Jurij Kesser, Klub lepote
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Remington	IPL	Luxe

xxxxx

je
SAMOZAVEST
TRAJNA

Nekoč	smo	lahko	le	sanjali	o	tem,	da	bi	bili	trajno	brez	dlačic.	Zdaj	lahko	
zahvaljujoč	 najnovejši	 tehnologiji	 IPL	 trajno	 poskrbimo	 za	 neželene	
dlačice,	in	to	kar	iz	udobja	in	zasebnosti	našega	doma.
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A
meriško podjetje 
Remington, ki poleg 
izvrstnih aparatov za 
oblikovanje las in brade 
ponuja še številne inovativne 
pripomočke za doseganje 

privlačnega in zdravega videza, je na slovenski 
trg lansiralo najnovejšo generacijo sistema 
IPL za odstranjevanje dlačic, ki so ga zaradi 
vrhunskih varnostnih karakteristik in salonske 
kakovosti poimenovali kar IPL Luxe. Ta je 
zasnovan za trajno gladke rezultate, zato 
predstavlja odlično alternativo tradicionalnim 
načinom odstranjevanja dlak v dragih 
salonskih tretmajih. Klinične raziskave so 
namreč pokazale, da so že po treh uporabah 
vidni trajni rezultati, ob tem pa pripomoček 
omogoča, da si uporabnik terapijo povsem 
prilagodi svoji koži in svojemu urniku, saj nudi 
3 načine delovanja - klasični, ekspresni in nežni. 
Med tretmajem pametni senzorji učinkovito 
odčitavajo kožne podtone stokrat na sekundo 
in na ta način neprestano prilagajajo energijo 

za varno odstranjevanje dlačic, medtem ko 
tehnologija Intense Pulse Light cilja na dlačice 
direktno pri koreninah in s tem poskrbi za 
profesionalne rezultate v domačem udobju. 
Sistem IPL prav tako dostavlja optimalno 
valovno dolžino, kar pomeni, da lasni mešiček 
absorbira več svetlobe in bo kasneje ponovno 
zrasel, kar zagotavlja gladkejšo kožo dlje časa. 
Še ena prepričljiva lastnost IPL Luxa je, da je 
namenjen tako ženskam kot moškim, ki ga 
lahko uporabljajo na telesu ali obrazu zaradi 
različnih nastavkov, ki omogočajo ciljanje 
specifičnih področij.
Remingtonov napreden aparat, ki je hiter, 
učinkovit, enostaven za uporabo in nežen do 
kože, hkrati pa nudi kar 5-letno garancijo in je 
brez skritih stroškov, saj ni potrebna menjava 
žarnic, je zapakiran v lični kozmetični torbici, 
tako da ga lahko s sabo vzamete tudi na pot in 
tako uživate v gladki koži vsak dan.

www.remington.si

SAMO 

DO 12 MESECEV 
S 3 TRETMAJI
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IPD	fashion	store

in
MADE
ITALY



FASHION AVENUE     3938     FASHION AVENUE

Italijanska	prvovrstnost,	stil	in	tradicija	so	zajeti	v	filozofijo	blagovnih	
znamk	Imperial,	Please	in	Dixie,	ki	 jih	na	naših	tleh	najdemo	pod	eno	
streho	 v	 ljubljanskem	 hramu	 mode,	 v	 trgovini	 IPD	 fashion	 store,	
ki	 predstavnicam	 nežnejšega	 spola	 nudi	 izbrane	 kose	 za	 vsako	
priložnost.

Imperial
Znamka Imperial se je rodila leta 1978, ko je 
podjetnik Adriano Aere skupaj z ženo Emilio 
Giberti inoviral koncept proizvodnega procesa, 
znanega kot fast fashion, ki najnovejše trende 
z modnih pist in rdečih preprog na hiter način 
prenaša v trgovine, kjer so na voljo širši publiki. 
Zaradi nenehnega spremljanja trendov in želja 
kupcev je znamka priljubljena predvsem med 
metropolitanskimi ženskami s sofisticiranim 
stilom, ki izražajo svoj jaz s pomočjo široke izbire 
Imperialovih modelov, materialov in potiskov.

Please
Zaradi želje trgu ponuditi nekaj svežega, je 
Adriano Aere leta 1993 pričel širiti svoj modni 
imperij z znamko Please, ki na igriv način 
kombinira glamur s sproščenostjo. Tudi tu je 
sledil zmagovalni viziji vrhunskega oblikovanja 
in ugodnih cen, a je tokrat v ospredje postavil 
denim, ki oblikovalcem služi kot neizčrpen 
vir inspiracije. Brezčasni kroji so kombinirani z 
zanimivimi detajli in tako predstavljajo odlično 
izbiro za mlade samozavestne ženske, ki so 
rade v koraku s trendi.
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Dixie
Bolonjska skupina Imperial S.p.A. je po 36 letih 
obstoja svoj uspeh okronala s pridobitvijo 
firenške znamke Dixie, poznane po svojih 
dovršenih kolekcijah z retro pridihom, ki 
jih zaradi izjemne kakovosti in pozornosti 
do podrobnosti rade nosijo tudi najbolj 
zahtevne fashionistke. Ženstvenim oblačilom, 
oblikovanim in proizvedenim izključno v Italiji, 
se pridružujejo unikatni modni dodatki, obutev 
in nakit, ki postavijo piko na i izbranemu slogu.

IPD fashion store
Butiki z oblačili priznanih blagovnih znamk 
Imperial, Please in Dixie, ki utelešajo kakovost 
Made in Italy, domujejo v vseh največjih modnih 
prestolnicah, od nedavnega pa tudi pri nas, saj 
je v Mercator centru Šiška svoja vrata odprla 
trgovina IPD fashion store, kjer bo lahko nekaj 
zase našla vsaka modno ozaveščena dama, 
kajti poleg drznih kreacij, ki sledijo najnovejšim 
modnim trendom, ponujajo tudi klasične kose 
s pridihom modernosti.

FB: IPD fashion store

EGS2572 - EGS2569
EGS2570 - AR11158

MODERN GARDEN

ea_fa18_ls_ar11158_sp_215x290mm_FashionAvenue.indd   1 27.09.18   11:54
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Volvo	V60

 družinska
ŠVEDSKA
POPOLNOST
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Na	 sceno	 se	 je	 pripeljala	 nova	 generacija	 Volvovega	 družinskega	
karavana	V60,	ki	želi	kupce	prepričati	z	dovršeno	šasijo,	z	zmogljivimi	
motorji,	 s	 sodobnim	 skandinavskim	 oblikovanjem	 in	 seveda	 tudi	 s	
številnimi	 varnostnimi	 pomagali,	 ki	 so	 vozilu	 na	 priznanem	 testu	
EuroNCAP	 prislužila	 maksimalnih	 pet	 zvezdic.	 S	 tem	 rezultatom	
švedski	Volvo	ponovno	potrjuje	svojo	zavezanost	k	ustvarjanju	najbolj	
varnih	avtomobilov,	ki	se	v	današnjem	času	vozijo	po	cestah.

FASHION AVENUE     47



V
olvo je znan po dolgi tradiciji 
ustvarjanja uporabnih, 
praktičnih karavanov, sedaj 
pa predstavlja svojega 
novega premijskega 
karavana V60, ki bo okoli 

prevažal do pet oseb. Avtomobil so premierno 
pokazali v njegovem naravnem habitatu – pred 

družinsko hišo v Stockholmu.
Sodobni petvratni karavan je tako kot modeli 
serije 90 in športni terenec XC60 osnovan 
na platformi SPA, na katero so Švedi obesili 
izjemno privlačno telesce s čudovitimi linijami 
in razmerji.
Znotraj domuje že poznano premijsko vzdušje, 
obogateno z najnovejšimi povezljivostnimi in 

asistenčnimi sistemi. Ko pomislimo na Volvo, 
se v glavi najprej utrne asociacija na varnost, 
zato seveda ne manjkajo številna podporna 
pomagala, s pomočjo katerih se V60 tako kot 
starejši bratje uveljavi kot eden najbolj varnih 
avtomobilov na današnjih cestah. Pa naj 

omenimo vsaj najpomembnejša: City Safety, 
edini sistem samodejnega zaviranja na trgu, 
ki zaznava pešce, kolesarje in velike živali, ter 
Pilot Assist, ki pomaga vozniku pri krmiljenju, 
pospeševanju in zaviranju do hitrosti 130 km/h.
Skandinavski srednje veliki družinski karavan 
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V60 bo v skladu z napovedjo Volva, da bo 
od leta 2019 vse modele ponujal tudi z 
elektrificirano različico, na voljo z dvema 
priključno-hibridnima pogonskima sklopoma. 
T6 Twin Engine AWD generira 340 konjskih 
moči, medtem ko jih T8 Twin Engine AWD 

razvija kar 390. Kupci si bodo lahko omislili tudi 
bencinska motorja T5 in T6 ali dizelska motorja 
D3 in D4.

www.volvocars.com/si



52     FASHION AVENUE

rose 2s
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Sunseeker	74	Sport	Yacht

doživetje
EDINSTVENO
NA VODI
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Na	 slavnostni	 50.	 izdaji	 salona	 plovil	 Boot	 Düsseldorf,	 eni	
najpomembnejših	 prireditev	 na	 koledarju	 navtične	 industrije,	 bodo	
obiskovalci	lahko	oči	napasli	na	novemu	predstavniku	Sunseekerjeve	
bogate	 prodajne	 palete	 –	 na	 modelu	 74	 Sport	 Yacht,	 ki	 že	 na	 prvi	
pogled	očara	s	svojim	veličastnim	športno-elegantnim	videzom.
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I
zmed osmih modelov, ki jih bodo pri 
Sunseekerju konec januarja razkazali 
v nemškem Düsseldorfu, bo 
zagotovo najlepše sijala 23-metrska 
mojstrovina z imenom 74 Sport 
Yacht, ki razkazuje najnovejše 

oblikovalske smernice britanske znamke. Te 
kljub flybridgu ustvarjajo izredno dinamičen 
izgled, ki s samozavestjo priča o spretnostih 
plovila.
Pri snovanju športne, a hkrati elegantne 74-ice, 
so oblikovalci in inženirji dobili direktivo ustvariti 
jahto, kjer se tehnologija in lepota združita v 
popolno ravnovesje, kjer nič ni prepuščeno 
naključju in kjer križarjenje postane resnično 
edinstveno doživetje. In sodeč po videzu in 

specifikacijah, jim je nič kaj skromne smernice 
uspelo uresničili.
Ker je prijetno druženje ključni element 
novega delegata linije Sport Yacht, so temu 
namenili zelo veliko prostora, tako zunaj kot 
znotraj. Na krmo so postavili radodarno blazino 
za sončenje, medtem ko je premec prejel še 
zajetno zofo v obliki črke U skupaj z mizico, na 
katero bodo gostje lahko odložili svoje koktejle. 
Flybridge ne bo ponujal zgolj užitka v vožnji ob 
nežnem božanju sonca, ampak se bo na račun 
svoje veličine dokazal tudi kot idealen prostor 
za zabavo in sprostitev v stilu.
Ob morebitnem slabem vremenu bodo 
gostje zavetje našli v interierju jahte, ki uteleša 
odličnost Sunseekerja. Eleganca se oblikuje 
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v sodobnem osebnem prostoru, kjer je vsaka 
podrobnost odraz estetskega namena. Velika 
okna spuščajo v luksuzni salon veliko naravne 
svetlobe, hkrati pa ponujajo čudovite poglede 
v prav vse smeri. Ob tem inovativni mehanizem 
vrat, ki se lahko povsem skrije v tla, omogoča, 
da v naravne tone odeta notranjost postane 
eno z zunanjostjo.
Na spodnji palubi medtem najdemo moderno 
opremljeno ladijsko kuhinjo in jedilnico ter 
tri prestižne kabine z lastnimi kopalnicami. 
Ker pa pri Sunseekerju stremijo k čim večji 
fleksibilnosti, je mogoče jedilnico po želji 

zamenjati z dodatno kabino, kar pomeni, da na 
jahti lahko v vsem njenem udobju in luksuzu 
tudi čez noč uživa osem gostov, za katere 
skrbita dva člana posadke.
Zapeljiva lepotica 74 Sport Yacht svoj odličen 
paket, s katerim bo največjemu britanskemu 
graditelju plovil zagotovo pripeljala mnogo 
novih strank, zaključuje z vgradnjo zmogljive 
pogonske enote, zaradi katere bo jahta valove 
krotila s hitrostjo 38 vozlov. 

www.sunseeker.com
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Atimo

trenutek
OKUSITE

V	 želji	 ustvarili	 vrhunsko	 naravno	 vino	 za	 posebne	 trenutke,	 ki	 bo	
živo,	bogato	in	kompleksno	ter	bo	tako	zadostilo	tudi	najbolj	izbranim	
okusom,	 se	 je	 začela	 pisati	 najbolj	 butična	 vinska	 zgodba	 pri	 nas,	 ki	
sliši	na	ime	Atimo.
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V
ino je že od nekdaj del naše 
kulture, česar se odlično 
zaveda Filip Koletnik, ki ga 
je strast do žlahtne kapljice 
vodila od tega, da je leta 
2010 zasnoval svojo lastno 

znamko. Izbral je ime Atimo zaradi dveh 
razlogov; prvič, ker je anagram italijanske 
besedne zveze ti amo, ki izraža njegovo 
ljubezen do vina, in drugič, ker v istem jeziku 
attimo pomeni trenutek, saj Koletnik verjame, 
da čustveno vino lahko obogati vsak trenutek 
in obuja prelepe spomine. S tem se povsem 
sklada etiketa, ki krasi steklenice Atima. Gre za 
fascinantno črno-belo fotografijo priznanega 
umetnika Avgusta Bertholda, našega petega 
impresionista, ki uteleša čudovit trenutek, ujet 
v objektiv daljnega leta 1907.
Sprva se je Filip Koletnik kreiranja lotil povsem 
ljubiteljsko, šlo je za en samcat sod vina, ki ga 
je zasnoval zase, svoje prijatelje in za poslovne 
partnerje. Pri tem je sledil svoji filozofiji, da en 
grozd vsebuje vse, da iz njega nastane bogato 
vino, zato mu ni potrebno nič odvzeti in nič 
dodati; nastane, če mu zgolj daš čas. Tudi na 
proces, ko iz grozdja nastane vino, je želel kar 
najmanj vplivati, zato ga ni filtriral in ohranil 
kvasovke, zaradi katerih je vino motno, a hkrati 
živo. Tako je prvi letnik chardonnayja na račun 
svojega bogatega telesa, dolgega pookusa in 
kompleksnih vonjav osvojil zavidljivo drugo 
mesto na resnem ocenjevanju naravnih vin, kar 

je njegovega avtorja spodbudilo, da usmeri vso 
svojo energijo v razvoj zgodbe Atimo.
Ker so slovenska Brda protagonisti naravnih 
vin, ki jih delajo na star način brez kakršnekoli 
kemije, se je sprva odločil poigrati z avtohtonimi 
briškimi sortami, nakar pa je pred tremi leti v 
srcu hrvaške Istre, v majceni vasici Draguć, 
našel 40 let star vinograd malvazije, ki ga je tako 
navdušil, da je tam pričel pisati novo poglavje 
Atima. Temu sedaj sledi še en zanimiv projekt 
v Avstriji, kjer bo Koletnik raziskoval tamkajšnje 
avtohtone rizlinge, preden se bo vrnil v Goriška 
Brda za ustvarjanje z rebulo.
Kljub temu da je Atimo že od samega začetka 
butično vino, ki je zaradi uporabe le najboljših 
grozdov omejen na majhno proizvodnjo 
– celoten letnik ne obrodi več kot 3.000 
steklenic – ga v veliki meri izvozijo v tujino, 
kjer ga najdemo v prvovrstnih, z Michellinovo 
zvezdico nagrajenih restavracijah, kjer znajo 
cenijo naravna vina. Izjemno očarani nad 
Atimom so na Japonskem, saj se odlično 
spaja z njihovo kulinariko, ki jo gradijo sveže 
sezonske sestavine, katerim kraljujejo dobrote 
morja. Njegovo kakovost so prepoznali tudi 
v dunajski dvojni Michellinki Steirereck, ki je 
uvrščena med 50 najboljših restavracij sveta, 
medtem ko pri nas Koletnikovo vino najdemo 
v gastronomskih kotičkih, kot so Restavracija 
JB, TaBar in Domačija Novak.

www.atimo-wines.com
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ZIMSKA KULINARIČNA RAZVAJANJA
v enotah Kaval Group!
Na vseh Kavalovih lokacijah lahko čarobne zimske dni 

preživite v družbi vaših najbljižjih in vrhunski kulinariki.  
 

Atraktivni ambienti in izkušeno osebje vam bodo pričarali 
nepozabne trenutke, ki se jih boste še dolgo spominjali. 

Za rezervacije pokličite na 041 941 336 ali pišite na  
trzenje@kaval-group.si.

PREŽIVITE ČAROBNE ZIMSKE DNI V RESTAVRACIJAH IN KAVARNICAH KAVAL GROUP

Kulinarična razvajanja... V vsem... Za vse ...
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Martina	Marenčič

za
KREACIJE
UŽIVANJE

Kako	 je	 lepše	 začeti	 dan	 kot	 s	 skodelico	 odlične	
kave,	 postrežene	 v	 unikatni	 ročno	 izdelani	
skodelici?	 Slovenski	 akademski	 kiparki	 Martini	
Marenčič	ravno	tovrstno	veselje	strank	ob	uporabi	
njenih	 estetsko	 in	 funkcionalno	 dovršenih	 kreacij	
predstavlja	 največji	 navdih	 za	 ustvarjanje	 in	 nadaljnje	
raziskovanje	različnih	materialov,	tekstur	in	barv.



O
dkar pomni, je Martina 
Marenčič zaljubljena v svet 
umetnosti. Že pri rosnih 
letih so učitelji prepoznali 
njen talent, jo spodbujali 
k slikanju, grafiki in risanju 

ter njena dela pošiljali na številna tekmovanja 
in razstave, zato je pozneje brez večje dileme 
izbrala Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo, 
šolanje pa nadaljevala na Akademiji za likovno 
umetnost, kjer se je odločila za smer kiparstvo. 
Ker verjame, da se ljudje učimo vse življenje, je 
tudi po zaključenem šolanju nabirala znanje 
s pomočjo knjig kot tudi interneta, ki je prava 
zakladnica znanja. Letos se je za pol leta 
preselila v hrvaško Istro, kjer se je z velikim 
veseljem učila raznih tehnik na področju 
keramike od priznane umetnice Jadranke Ostić 
v pulski umetniški zadrugi Krater.
Kljub obvladanju dela z različnimi materiali, je 
Martina Marenčič zadnjih pet let zaljubljena 

v stoneweare ali po naše kamenino, saj jo 
navdušuje odlična kakovost končnega izdelka, 
kakor tudi pestra paleta tekstur in barv, ki jih 
ponujajo proizvajalci. Njeni izdelki so z vidika 
dizajna usmerjeni k preprosti sodobni formi, 
a ključna lastnost je po mnenju kiparke to, 
da izdelki dosegajo visoko estetsko kot tudi 
praktično vrednost. Ker so narejeni iz glazirane 
kamenine, so čvrsti, varni za strojno pomivanje 
in tako lahko svoje lastnike razveseljujejo še 
dolgo časa.
Oblikovno izpopolnjene izdelke izpod rok 
Martine Marenčič so prepoznali tudi v tujini - 
redne stranke ima v Angliji, Avstriji, Belgiji in 
Španiji - medtem ko lahko na naših tleh njene 
izdelke najdemo v trgovini Ika v Ljubljani in 
galeriji ReGalery v Kopru, od februarja 2019 pa 
tudi na spletnem zbirališču unikatnih kreativnih 
izdelkov www.etsy.com. 
Ker Martina Marenčič želi, da stranke z užitkom 
uporabljajo njene kreacije, ker jim izboljšajo 

izkušnjo priprave in uživanja hrane ter njihovih 
najljubših pijač, izdeluje tudi po naročilu. 
Poleg omenjenih posod, krožnikov in skodelic, 
ustvarja kuhinjske umivalnike, svetlobne 
objekte, skulpture in še kaj, pri čemer se vedno 
najprej spozna z naročnikom in s prostorom, 
išče podrobnosti in se poskuša postaviti v 
njihovo kožo. Predstavlja si, da v tem prostoru 
biva, bere na mestu, kjer bo pozicionirana luč, 
pomiva posodo v koritu in je s krožnika za tisto 
mizo.
Pravi, da ima idej in navdiha vedno na pretek, 
zato vedno načrtuje sveže in zanimive projekte; 
posebej pri srcu ji je prihajajoča razstava, ki bo 
svoja vrata odprla 8. marca 2019 v galeriji Runa 
v Piranu in na kateri se bo predstavila skupaj s 
sedmimi različnimi umetnicami, ki ustvarjajo 
z glino, lesom, usnjem in s kovino. Hkrati 
pripravlja blog Love4Clay, ki bo temeljil na 
posredovanju znanja o ustvarjanju keramike in 
na splošno umetniških projektov. Idejo, katere 
bistvo je približati proces izdelave ljubiteljem 
umetnosti, vse od prvih zametkov in skic do 
končnega izdelka, razvija že kar nekaj časa in 
bo v kratkem tudi realizirana.

www.love4clay.com
Foto: Andraž Muljavec
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Restavracija	Bežigrajski	dvor

zapojejo
NAJ

BRBONČICE
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“Čas	 je	 za	 novo	 zgodbo”,	 je	 natanko	 pred	 letom	 dni	 odjeknilo	 v	
priljubljeni	 ljubljanski	 restavraciji	 Bežigrajski	 dvor,	 ki	 je	 s	 temeljito	
prenovo	 dobila	 povsem	 nov	 obraz	 kot	 tudi	 svežo	 jedilno	 karto,	 ki	
bo	 navdušila	 ljubitelje	 slastnih	 italijanskih	 pašt,	 sočnih	 ameriških	
burgerjev	in	vrhunskih	avstralskih	zorjenih	steakov.

74     FASHION AVENUE

I
z ljubezni do dobre hrane, 
kakovostnih sestavin in ustvarjanja 
doživetij za goste, je pred šestimi 
leti zaživela Restavracija Bežigrajski 
dvor, ki je lansko zimo pričela 
pisati novo poglavje svoje zgodbe. 

V želji, ustvariti sodoben, a hkrati domač 
prostor, v katerem bi gostom od užitka zapele 
brbončice, so zaprli svoja vrata in se lotili 
drastične transformacije. A ker so lastniki imeli 
jasno vizijo, kaj želijo doseči, so na veselje 
rednih obiskovalcev že po štirinajstih dneh 
slavnostno odprli restavracijo, ki je zažarela 
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v novi podobi. Poslovili so se od temnega lesa, 
rdečih sten in starinskega pohištva ter tako pustili 
prostoru, da zadiha. Rezultat je svetel, odprt in 
prijeten minimalistično zasnovan interier v stilu 
simpatičnih italijanskih oštarij.
Popolni vizualni prenovi je seveda sledila tudi 
kulinarična; jedilni list so presekali na pol in ohranili 
le najbolj zaželene izbire, ki smo jih poskusili tudi 
sami. Degustacija v trendovskem ambientu se je 
pričela s kozarcem odlične slovenske malvazije in 
z lahko poletno rižotko z morskimi sadeži, kateri 
je sledil grižljaj bogato obložene hišne pice. 
Gastronomsko raziskovanje, ki se je nadaljevalo 

z izredno sočnim gourmet burgerjem, je vrh 
doseglo z avstralskim rib-eye steakom, ki so ga 
postregli na lični leseni deščici. Popolno zorjeno 
meso se je kar topilo v ustih in na obraz privabilo 
nasmešek. Sledila je posebnost restavracije, ki je 
med gosti celo tako priljubljena, da se je zasidrala 
med trajno ponudbo kosil. Tisti, ki so že kdaj 
bili v Bežigrajskem dvoru, vedo, da govorimo 

o Babičinem krožniku, povsem preprosti, toda 
krasni jedi, ki prikliče spomine na razvajanje, ki 
smo ga bili deležni s strani naših babic.
Za konec nam niso postregli le ene sladice, 
ampak so nas presenetili s kvintetom estetsko 
dovršenih monoporcijskih tortic, ki so plod dela 
lastnikove žene, ki edinstvene sladke kreacije 
ustvarja pod znamko Uršine sanje. Vsaka izmed 
njih je navdušila s pravo bombo okusov, ki jih 
pričarajo kakovostne naravne sestavine, brez 
praškov in drugih umetnih dodatkov.
Ker se je unija slastne kulinarike, sproščene 
atmosfere in vedno nasmejanega osebja 
izkazala za zmagovalno, se bo družinska 
zgodba Restavracije Bežigrajski dvor v kratkem 
nadaljevala na novi lokaciji v centru Ljubljane.

www.bezigrajskidvor.sI
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7 okusov
unikatnih domačih začimb

1.000+
zadovoljnih uporabnikov

31.000+
skrbno pripravljenih stekleničk

info@serious-blends.com            www.serious-blends.com            051 422 926
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Svojim bližnjim za 
letošnje praznike 

podarite najboljše:

www.lanabe.si

Trgovina:
Okrogarjeva 

ulica 4, 
Celje

organic cotton wear

mehka, udobna in koži prijazna 
oblacila narejena v Sloveniji iz 

ekološkega bombaža, ki jih 
izdelujemo v družinskem podjetju 

s tradicijo preko 30 let
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Z	 vetrovnimi	 in	 hladnimi	 dnevi	 se	 neizogibno	 pojavijo	 tudi	 razne	
bolezni	in	prehladi,	saj	mrzlo	vreme	znižuje	odpornost,	poleg	tega	pa	
se	več	časa	zadržujemo	v	notranjih	prostorih,	kjer	se	lahko	bakterije	
in	 virusi	 lažje	 prenašajo	 z	 enega	 na	 drugega.	 Vendar	 pa	 lahko	 sami	
veliko	naredimo	za	okrepitev	imunskega	sistema.
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Imunski	sistem

imunski
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nutrisslim
oglas

Vitamini in minerali so ključni za delovanje 
našega organizma
Vitamini so snovi, ki v telesu sodelujejo pri 
številnih procesih, največkrat se pojavljajo kot 
kofaktorji pri različnih encimskih reakcijah. 
Sodelujejo na primer pri obnavljanju kože, 
skrbijo za pravilno delovanje živcev, možganov, 
imunskega sistema, nekateri pa celice varujejo 
tudi pred prostimi radikali. Naše telo jih razen 
izjem ne more sintetizirati samo, zato jih 
moramo zaužiti s prehrano ali prehranskimi 
dodatki.

Kako poskrbimo za primeren vnos?
Najbolje je, če poskrbimo za primeren vnos 
vitaminov in mineralov s pravilno in predvsem 
z raznoliko prehrano. Glede na to, da so včasih 
potrebe po vitaminih in mineralih nekoliko 
večje, je včasih potreben dodaten vnos le-teh 
s prehranskimi dodatki.

Pozabite na goltanje tablet
Glede na pred kratkim izdano študijo, ima 40 
odstotkov populacije težave z jemanjem tablet 
ali kapsul. Študija je pokazala, da ljudje tako 

zelo težko pogoltnejo tablete, da preskočijo 
ali celo nehajo uživati dopolnila. Poleg tega pa 
imajo posamezniki z zdravstvenimi stanji, kot 
so na primer sindrom razdražljivega črevesa, 
hiatalne hernije in divertikulitis, ali pa tisti, ki so 
imeli operativno zmanjšan želodec, z jemanjem 
tablet ali kapsul še posebne težave.
Zato zavržite tablete in raje uporabljajte 
vitamine in minerale v okusnih napitkih 
Nature’s finest. Podprti z znanostjo in 
naprednimi raziskavami so pri Nutrisslimu 
ustvarili kombinacije vitaminov, mineralov in 
pomembnih hranil, ravno takšnih, kot jih je 
ustvarila Mati Narava.
Da naše telo lahko uporabi vitamine in minerale, 
se morajo ti absorbirati v telesu v primernem 
časovnem obdobju. Biorazgradljiv prah se 
absorbira in prehaja v celice hitro in učinkovito. 
Le tako vitamini, minerali in hranila iz okolja 
zagotavljajo hitre in zanesljive rezultate. Lahko 
prebavljive formulacije vitaminov in mineralov 
so nežne do naših jeter in želodca, obenem pa 
so tudi primerne za vegane.

www.nutrisslim.si

Na voljo v trgovinah Interspar, Mercator hipermarket
ter na www.nutrisslim.com.

Prva pomoč pri
padcu odportnosti!
Verjetno najmočnejša formula po najbolj
dostopni ceni.

Namenjeno vsem z oslabljenim imunskim sistemom.

Z dnevnim odmerkom pokrije potrebe 

po vitaminih in mineralih.

Pripomore k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.

Vrhunska kvaliteta.
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Matic	Fabjan,	dr.	med.

estetskega
ŽIVLJENJE
KIRURGA

»Lepši,	 boljši,	 mlajši…,	 srečen.	 Pojmovanje	 lepote	 je	 odvisno	 od	
trenutnega	civilizacijskega	konsenza.	Lepota	so	proporci	in	proporce	
poznamo	 odkar	 obstaja	 človeštvo,	 saj	 so	 vgrajeni	 v	 podzavest	
vsakega	človeka.	 Idealni	proporci	obraza	so	všeč	vsem	ljudem,	gre	
za	določena	razmerja	delov	obraza,	položaja	oči,	velikosti	nosu.	Tisto,	
kar	je	bilo	nekoč	normalno	in	sprejemljivo,	je	danes	komaj	sprejemljivo	
ali	pa	sploh	ne.	Svetovni	trend	 je,	da	pacientu	ponudimo	minimalno	
invaziven	poseg	z	najboljšimi	mogočimi	rezultati,«	pravi	Matic	Fabjan,	
dr.	med.
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M
atic Fabjan, dr. med., 
specialist plastične, 
rekonstrukcijske in 
estetske kirurgije, 
je diplomiral leta 
2004 na Medicinski 

fakulteti v Ljubljani, nato je opravil specializacijo 
iz plastične kirurgije in začel samostojno pot v 
letu 2011.
»Verjetno mi je bil poklic položen že v zibelko, 
saj izhajam iz zdravniške družine in sem bil ves 
čas svojega odraščanja v stiku z njim. Seveda 
pa je izredno pomembno, da me poklic tudi 
veseli, da pri svojem delu uživam in izražam 
svojo kreativnost,« razloži dr. Fabjan.
O estetski kirurgiji na naših tleh pove: »Estetska 
kirurgija v Sloveniji že nekaj časa ni več tabu, 

je pa res, da se še vedno močno razlikujemo 
od zahodnih držav ali držav na ameriški celini. 
Kako razumeti človeka, da se odloči za določen 
poseg in nato ta poseg zanika oziroma skriva, je 
vprašanje, mislim pa da to ni problem okolice, 
ampak vsakega posameznika, kako bo delil 
svoje življenje z ostalimi.«
Estetska kirurgija sicer zavzema širok spekter 
estetskih posegov od minimalno invazivnih 
(glajenje gub, botox, hialuronska kislina, 
kemični pilingi, laserski pilingi) do večjih 
kirurških posegov (korekcija dojk, nosu, 
ušes, liposukcija itd.). Letno dr. Fabjan opravi 
približno 500 večjih operacij in več kot tisoč 
malih posegov. »V Medical Group Fabjan 
omogočimo celoviti pristop in če so to tudi 
želje pacientov, tudi popolno preobrazbo na 

enem mestu,« pove dr. Fabjan in nadaljnje 
izpostavi: »predvsem je pomembno, da se 
skušamo vseskozi približevati ljudem, jim biti 
dostopni, čakalne dobe skrajšati na pet dni, biti 
vseskozi v kontaktu na tak ali drugačen način 
in jih seveda prepričati s svojo kakovostjo, 
strokovnostjo in prijaznostjo.«
V življenju si moramo vedno poiskati tudi 
določene stvari, ki nas odpeljejo v drugi svet in 
nam dajejo navdih za premagovanje vsakdanjih 
težav. »Zagotovo je šport eden od njih, in sicer 
takoj za družino, ki jo predstavljata moj krasen 
sin Mark, ki izžareva neskončno veselje, in 
moja nenadomestljiva življenjska sopotnica 
žena Tina, ki mi vliva vsakodnevno energijo in 
ljubezen,« z žarom v očeh pove dr. Fabjan.
»Po naravi sem res športni odvisnik in 

adrenalinski navdušenec. Ne mine dan, da si 
ne bi vzel vsaj uro časa za športno aktivnost. 
Včasih tako nanese, da sem že ob petih zjutraj 
na kolesu, ali ob enajstih zvečer na jogingu ob 
Savinji. Velikokrat me sprašujejo, kako si najdem 
čas za vse to, pa vam povem, da je vse samo v 
organizaciji in optimizaciji svojega časa.«
Naš pogovor dr. Fabjan zaključi s pametno 
mislijo: »Premalo se zavedamo, da je zdravje 
glavna življenjska dobrina, za vse ostalo 
lahko poskrbimo sami in dosežemo cilj, če le 
imamo vizijo in voljo. Brez tega smo namreč 
prepuščeni drugim, zato vztrajajte na začrtani 
poti in uporabljajte svoj instinkt.«

www.medicalfabjan.si



FASHION AVENUE     89FASHION AVENUE     8988     FASHION AVENUE

Zepter	Apart	Hotel

miru in
OAZA 

LUKSUZA



Zepter	 Apart	 hotel	 je	 prvi	 apart	 hotel	 visoke	 kategorije	 v	
Beogradu,	 ki	 predstavlja	 oazo	 miru,	 luksuza	 in	 udobja.	 Hotel	
je	 ustanovljen	 na	 podlagi	 dolgoročne	 tradicije	 in	 visokih	
standardov,	 katerih	 se	 podjetje	 Zepter	 drži	 že	 od	 samega	
začetka.	 Predstavlja	 odlično	 izbiro	 za	 poslovneže	 kot	 tudi	 za	
turiste,	ki	načrtujejo	daljši	obisk	v	Beogradu	in	lahko	tako	občutijo	
edinstven	Zepter	način	življenja	v	samem	centru	prestolnice.

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be
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H
otel ima 32 bivalnih 
enot, od katerih je 25 
apartmajev, popolnoma 
opremljenih s kuhinjo in 
z vsemi gospodinjskimi 
pripomočki Zepter, in 7 

delux sob. Vse namestitvene enote so dobile 
ime po znamenitem porcelanu Zepter, velike 
pa so od 30 pa vse do 300 kvadratnih metrov. 
Hotel se razprostira skozi sedem nadstropij; v 
petem nadstropju se nahaja najekskluzivnejši 
apartma, poimenovan Imperial Cobal, ki šteje 

300 kvadratnih metrov, v katerem se nahajajo 
tri spalnice, vsaka seveda s svojo kopalnico. 
Gostom hotela je v sedmem nadstropju na 
voljo SmartLife Fitness Shuttle, opremljen 
z najmodernejšimi fitness napravami, slana 
soba in spa center, kjer izvajajo tudi svetlobne 

terapije s sistemi Bioptron. V sedmem 
nadstropju se nahaja tudi terasa Horizont, 
velika nekaj več kot 100 kvadratnih metrov, ki 
je namenjena raznoliki uporabi, kot so različni 
dogodki, seveda pa se lahko uporabi tudi za 
zasebne želje in potrebe gostov. Na njej je 
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mogoče organizirati velike zabave, intimna 
druženja, lahko pa se na njej organizira tudi 
vadba na prostem z veličastnim pogledom na 
prestolnico.
Gostom so v hotelu prav tako na voljo Zepter 
Meeting Club, restavracija SmartLige in 
Zepresso Aperitive bar. Gostje hotela imajo 
možnost uživati in se razvajati z vsemi proizvodi 
Zepter, ki so takorekoč osvojili ves svet - v čisti 
vodi, v čistem zraku, pravilno pripravljeni hrani 
ter v zdravilnih sistemih Bioptron svetlobne 
terapije. Restavracija gostom nudi pazljivo 
izbrano mediteransko in internacionalno hrano 
s posebnim pridihom zdrave hrane. Kar naredi 

hotel zares edinstven, je možnost pripravljanja 
obroka v samem apartmaju s strani šefa 
kuhinje, seveda na zahtevo gosta. Na ta način 
ima gost možnost odkriti odlične recepture v 
Zepter načinu pripravljanja zdrave prehrane.
Hotel, lociran v samem centru mesta v zgradbi 
iz 30-ih let, katero je izrisal znani arhitekt 
Đorđe Đorđević, je zadržal zgodovinski stil v 
kombinaciji z vsem udobjem in luksuzom, ki 
ga poznamo v novi moderni dobi. Za današnji 
izgled hotel sta zaslužna arhitekt Dušan Tešić in 
ekipa ATD.

www.hotelzepter.rs
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RTT	 (Rapid	 Transformational	 Therapy)	 je	 edinstvena	 hibridna	
(mešana)	terapevtska	metoda	z	rezultati,	ki	jim	ni	para,	ki	jo	v	zadnjih	
30	letih	izpopolnjuje,	razvija	in	osebno	uči	priznana	govornica,	avtorica	
knjižnih	uspešnic	in	terapevtka	slavnih	Marisa	Peer,	ki	jo	je	revija	Men’s	
Health	 razglasila	 za	 najboljšo	 britansko	 terapevtko.	 RTT	 združuje	
najbolj	učinkovite	elemente	nevrolingvističnega	programiranja	(NLP),	
hipnoterapije,	psihoterapije	in	kognitivno-vedenjske	terapije,	in	je	po	
mnenju	 številnih	 hipnoterapevtov,	 psihologov	 ter	 psihoterapevtov	
najbolj	učinkovita	metoda,	s	katero	so	se	kdajkoli	srečali.

T
E

M
E

Metoda	RTT

do
POTOVANJE
SVOBODE
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P
raktiki RTT popeljemo 
svoje stranke v globoko 
sproščen trans, v katerem 
lahko dostopajo do svojega 
podzavestnega uma, ki 
ima vse odgovore glede 

temeljnega vzroka za težavo, za katero so 
poiskali pomoč certificiranega praktika RTT. 
Hipnoza je naravno stanje uma, spremenjeno 
stanje zavesti, v katerem vaš zavestni um 
odplava stran in prepusti vajeti v roke 
podzavestnemu umu, ki takrat postane odprt za 
sugestije, posreduje odgovore in razumevanje 
temeljnega vzroka vaše težave, ki pripeljejo 
do trajne spremembe v vašem življenju. Če 
se morda bojite, da boste med seanso izgubili 
nadzor, bodite brez skrbi, saj imate nadzor nad 
celotnim dogajanjem ves čas vi. Nenazadnje je 
hipnoza značilna za vsakdanje življenje, samo 
pomislite na trenutke, ko sanjate z odprtimi 
očmi ali se tako zelo zatopite v film ali knjigo, 
da niste več pozorni na svojo okolico.
Ko ozavestite temeljna prepričanja, vzorce, 
misli, čustva in obnašanja, ki vas ovirajo, 
se skupaj z RTT-praktikom podate na pot 
razumevanja, reprogramiranja in spreminjanja 
zgoraj naštetega v nova in spodbudna 

prepričanja, vzorce, misli, čustva in obnašanja, 
ki bodo na dan spravila prirojeno moč vašega 
uma in telesa, da si prizadevata za in ustvarita 
želene rezultate in uspeh v vašem življenju.
RTT ni vrsta terapije, v kateri boste na dolgo in 
široko razpravljali o svojih težavah več mesecev 
ali celo let. Če si želite takoj znebiti tistega, 
kar vas ovira, je RTT prava metoda za vas. 
Med seansami se v vaš um vtisnejo pozitivne 
sugestije, ki pomagajo vam in vašemu 
terapevtu do hitrih in trajnih rezultatov.
Metoda RTT se je izkazala za zelo učinkovito 
pri premagovanju čustvenih težav, kot so 
anksioznost, depresija, strahovi, fobije, nizka 
samopodoba; pri premagovanju različnih vrst 
zasvojenosti, stresa in različnih fizičnih težav 
ter motenj, kot so nespečnost, neplodnost, 
kronične bolečine in celo sindrom razdražljivega 
črevesja.
Po seansi RTT boste pridobili nov in trajen uvid 
v svojo težavo, ki vam bo spremenil življenje. 
Podajte se na popotovanje do svobode. Vedno 
se odločite za svobodo.

Irena Kahne
www.hipno-fit.si
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Sem Irena Kahne, Mojster praktik hipnoze, Regresoterapevtka 
in od novembra 2018 ponosna nosilka certifikata RTT (Rapid 

Transformational Therapy), ki mi ga je izdala priznana terapevtka, 
hipnoterapevtka in govornica Marisa Peer. 

S pomočjo hipnoze sem že mnogim pomagala premagati strahove, 
izgubiti odvečne kilograme, povrniti njihovo samozavest, predvsem pa jim 

pomagala znova vzljubiti sebe ter jim vrnila tisti srčni utrip sreče. 
Dovolite mi, da vam pomagam razkriti moč, ki jo imate v sebi, in gumbe, 

ki jih morate ‘prižgati’, da pomagam spremeniti vzorce in obnašanja 
ljudi, ki v svojem življenju želijo več. Dajte RTT in hipnozi na splošno 

priložnost. Presenečeni boste, kaj vse lahko dosežete. 

    irena@hipno-fit.si              www.hipno-fit.si                

oglas 1s.indd   51 27. 11. 2018   17:04:01
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Liebherr	BluPerformance	

dimenzija 
NOVA
SVEŽINE

Visoko	 kakovostni	 materiali,	 zelo	 natančna	 izdelava	 v	 vsaki	
podrobnosti	 in	 enostavnost	 uporabe	 definirajo	 novo	 linijo	
BluPerformance	priznanega	nemškega	proizvajalca	hladilnikov	
in	zamrzovalnikov	Liebherr.
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C
vrsta vgradnja hladilne 
tehnologije v aparatu 
in uporaba natančnega 
elektronskega krmiljenja 
omogočata še boljšo 
energetsko učinkovitost, 

večjo uporabno površino in izboljšano 
ergonomijo zamrzovalnega predela, 
medtem ko predala BioFresh in BioCool 
zagotavljata trajno kakovostno svežino 
za shranjena živila. S svojo elegantno in 
brezčasno obliko predstavljajo ti aparati 
vrhunec vsake kuhinje in vam zagotavljajo 
vsakodnevno zadovoljstvo pri uporabi za 
mnogo let.

SoftSystem
Inovativni sistem mehkega zapiranja vrat 
SoftSystem nudi boljšo varnost in udobje. V 
vratih vgrajen sistem blaži sunkovit udarec 
pri zapiranju vrat in celo pri polno naloženi 
notranji strani vrat zagotavlja posebno 
mehko zapiranje. Pri kotu odpiranja 
približno 45° se vrata samodejno zaprejo.

BioFresh
Program BioFresh zagotavlja najprimernejše 
hlajenje za res dolgo svežino. Pri temperaturi 
malo nad 0°C in idealni zračni vlagi ohranijo 
sadje, zelenjava, meso, ribe in mlečni izdelki 
svoje vitamine, osnovno aromo in privlačen 
videz do trikrat dlje kot v običajnem 
hladilnem delu. BioFresh plus vam s svojo 
ločeno kontrolno enoto ponuja še večjo 
fleksibilnost shranjevanja. Ob shranjevanju 
rib ali morskih sadežev lahko temperaturo 
v vrhnjem predalu spustite na -2°C in tako 
bodo s pomočjo nastavitve “Drysafe” ta živila 
ostala sveža dalj časa. Tropske sadeže pa je 
priporočljivo shranjevati pri temperaturi 6°C 
in višji vlagi.

www.gemma.hr
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V

Čebelarstvo Ferenčak
+386 40 437 057

www.cebelarstvo-ferencak.si

Čebelarstvo Ferenčak je podjetje, 
ki temelji na ljubezni do narave, 

solidarnosti in stremljenju h kvaliteti.

Ko cebelariš s srcem

oglas 1s.indd   63 8. 12. 2018   14:32:32
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Lewis	Hamilton

mnogih
ČLOVEK
TALENTOV
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Najuspešnejši	živeči	britanski	športnik,	ki	se	je	za	vedno	vpisal	v	anale	
Formule	1,	bi	bil	kar	primeren	opis	za	avtomobilskega	dirkača	Lewisa	
Hamiltona.	A	33-letnik	je	veliko	več	kot	zgolj	športnik;	letošnje	leto	se	
je	njegova	strast	do	mode	akumulirala	v	lastni	kolekciji,	ki	jo	je	zasnoval	
pod	 okriljem	 velikana	 industrije	 Tommyja	 Hilfigerja.	 Prav	 tako	 se	 že	
dolgo	šušlja	tudi	o	njegovi	glasbeni	karieri,	saj	Hamilton	ne	skriva,	da	
svoj	prosti	čas	najraje	preživlja	v	glasbenem	studiu.

UMETNEINTELIGENCE
7nmmobilniprocesorspodporoumetneinteligence|Trojnakameraznovim

Pro

OMOGOČAMO PLAČILO TELEFONA V 10 OBROKIH
brez obresti (EOM 0%)
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D
anašnji Mercedesov dirkač 
je od skromnih začetkov 
v mestu Stevenage, ki leži 
44 kilometrov stran od 
britanske prestolnice, z veliko 
odrekanja staršev in lastne 

vneme prilezel res daleč. Zanimanje za dirkanje je 
pokazal že pri šestih letih, zato sta ga starša vpisala 
na karting in ga kljub visokim stroškov treningov 
vedno spodbujala, česar Hamilton ne pozabi tudi 
danes. Njegov talent so leta 1998 prepoznali pri 
McLarnu in ga sprejeli v svoj program za mlade 
upe, po odličnih predstavah v nižjih kategorijah pa 
so mu devet let kasneje odprli tudi vrata v prestižni 
svet Formule 1.
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Kot prvi temnopolti dirkač v zgodovini športa 
je imel veliko za dokazati, kar mu je uspelo 
že v njegovi prvi sezoni. Novinec je namreč 
zgolj za eno točko izgubil prvenstvo, kar 
pa je nadoknadil že naslednje leto, ko je na 
dramatični zadnji dirki sezone postal takratni 
najmlajši zmagovalec. Po nekaj letih slabših 
rezultatov je podpisal pogodbo z Mercedesom, 
kjer se je ponovno srečal z moštvenim kolegom 
iz otroštva Nicom Rosbergom. A z nastopom 
turbo-hibridne ere Formule 1 se je Mercedesu 
in posledično Hamiltonu nasmehnila sreča, saj 
so srebrne puščice začele svojo dominacijo, ki 
traja še danes. A hkrati s tem se je vnelo tudi 
intenzivno rivalstvo z Rosbergom, v katerem 
pa je prevladal Hamilton z osvojitvijo prvenstva 
v letih 2014 in 2015, s čimer se je po številu 
naslovov izenačil s svojim idolom, z mnogo 
prezgodaj umrlim Brazilcem Ayrtonom Senno.
Po upokojitvi njegovega sovoznika je Hamilton 
srdito tekmovanje nadaljeval s Ferrarijevim 
Sebastianom Vettlom, ki mu očitno ni 
predstavljal tako težkega izziva, saj je Hamilton 
letos že drugič zapored in petič skupno sezono 
končal kot šampion, poleg tega pa je v žep 
pospravil še nekoliko rekordov. Zaradi največ 

zmag na različnih dirkališčih, osvojenih točk in 
prvih štartnih položajev v karieri, je velikokrat 
prepoznan kot najboljši dirkač svoje generacije 
in eden najuspešnejših posameznikov v 
zgodovini F1, kjer prednjači legendarni Michael 
Schumacher.
Toda letošnje leto se v Hamiltonov spomin 
ne bo zasidralo le kot eno najuspešnejših v 
njegovi karieri – Britanec je dobil kar 11 od 21 
dirk in tako postal prvi dirkač, ki je v sezoni zbral 
kot 400 točk, saj je svojo odlično formo dokazal 
tudi na drugih področjih. Luč sveta je ugledala 
njegova prva modna kolekcija, ustvarjena pod 
budnim očesom Tommyja Hilfigerja, v katero 
je lahko zlil vso svojo ljubezen do mode in 
dizajna. Poleg oblikovalskega debija je javnost 
prvič lahko slišala, kaj je Hamilton vsa ta leta 
pilil v glasbenem studiu. Pod psevdonimom 
XNDA je namreč skupaj z izjemno nadarjeno 
Christino Aguilero na trg postavil svojo prvo 
pesem, s čimer je dokazal, da je res človek 
mnogih talentov, ki ga bomo videvali tudi, ko 
se bo odloči za slovo od Formule 1.

Ava Tomlje
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»Levi simbolizirajo pogum«, Cara Delevnigne

Fotografije je David Yarrow posnel v naravnih pogojih.
Odkrij vec na Youtube in tagheue .com/cara

TAG HEUER CARRERA LADY

FA zima 2018-2019.indd   67 14. 12. 2018   17:04:56
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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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