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Kolorem roku  2017, wyznaczonym przez Pantone  
Institute jest Greenery. Podobnie jak modelki na 
światowych wybiegach będziemy ubierać się w tę 
barwę od stóp do głów. Ten żywy odcień zieleni ma 
inspirować, odmładzać i nawiązywać do odnowy – czy 
można chcieć czegoś więcej po zimie? Kolor roku 
2017, jest wyjątkowo twarzowy, świeży i energetyczny, 
a to właśnie takiego wytchnienia potrzebujemy po 
chłodnym i szarym sezonie. W kolekcjach wielu marek 
i projektantów zrobiło się nie tylko zielono, ale również 
egzotycznie. Kwiaty i motyle to must have tej wiosny, 
a motywy botaniczne zauważyć można na zwiewnych 
sukienkach skąpanych w falbanach prosto z buduaru. 
Projektanci pokochali także subtelne oblicze jednego 
z najbardziej kobiecych kolorów – różu. Pojawia się 
on w pudrowych odcieniach, od barw łososiowych 
po słodkie landrynkowe. Nadchodzący sezon trafnie 
podsumuje cytat Karla Lagerfelda, który powiedział, 
że moda opiera się na marzeniach i iluzji. To właśnie 
wtedy, kiedy patrzymy w błękitne wiosenne niebo,  
a na twarzy czujemy pierwsze promienie słońca,  
lubimy marzyć, a tegoroczne trendy przeniosą nas  
z iluzyjnego świata fauny i flory wprost do naszej szafy.

Zapraszamy na wyjątkowe zakupy w Cuprum Arena.
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Nowy sezon przyniesie wiele niezwykłych  
atrakcji i ciekawych wydarzeń,  

na które serdecznie zapraszamy!

Wędkowanie jeszcze nigdy nie zapowiadało się tak 
ekscytująco. Aby wziąć udział w wielkim łowieniu ryb  

i zdobyć atrakcyjne nagrody, wystarczy w dowolnym sklepie 
znajdującym się w galerii Cuprum Arena zrobić zakupy za 

minimum 50 zł, zarejestrować paragon, a następnie wsiąść 
do multimedialnej łodzi, chwycić za wędkę i dać popis 

swoim manualnym umiejętnościom. Na wszystkich chętnych 
i pełnoletnich zakupowiczów czeka pełna emocji zabawa, 

a także nagrody o łącznej wartości niemal 50 000 zł. Nie 
przegapcie wielkiego finału w niedzielę 19 marca o godz. 15. 

„Pszczoła w roli głównej” to wciągająca, interaktywna instalacja, 
mnóstwo warsztatów, zabaw edukacyjnych i animacji, dzięki którym 
klienci Cuprum Arena dowiedzą się, jak ważnym oraz interesującym 
stworzeniem jest pszczoła. Uczestnicy będą mieli okazję wykonać 
własną świecę z wosku pszczelego, zajrzeć do wnętrza ula, zobaczyć, 
jak zmieniał się jego wygląd na przestrzeni lat, podejrzeć prawdziwe 
pszczoły produkujące miód i dowiedzieć się więcej na temat jego 
powstawania. Moc atrakcji gwarantowana.
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Dzień Dziecka M
oc atrakcji i niesp

odzianek dla najmłodszych!

M
ot

o 
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ow Dla miłośników pięknych i szybkich sam
ochodów.

Wiosenne kalendarium Cuprum Arena

W tym dniu Cuprum Arena 
przekształci się w mały Meksyk  
i odsłoni kulinarną, historyczną  

i artystyczną stronę tego 
odległego zakątka świata. 

Zarówno dzieci, jak i dorośli, będą 
mogli przyjrzeć się tworzeniu 

smacznych dzieł sztuki, a także 
spróbować meksykańskich 

specjałów. Animatorzy nauczą, jak 
wykonać bransoletkę  

z meksykańskim wzorem czy 
sombrero. Będzie można również 

wziąć udział w budowie piniaty 
i przekonać się, jak działa zegar 

słoneczny czy Kalendarz Majów. 
Fani ruchowych aktywności 

spróbują swoich sił w tańcach 
latynoamerykańskich. Dzień 

Dziecka zwieńczy koncert 
orkiestry Mariachi, która zagra 

współczesną oraz ludową 
muzykę meksykańską.

„Food Truck Show” to prawdziwe święto 
dla fanów jedzenia i doskonała okazja, 
żeby spróbować przysmaków  
z najróżniejszych zakątków świata. 
Burgery, pizza, owoce morza, gofry  
czy chińskie pierożki będą serwowane  
z najlepszych ciężarówek z jedzeniem 
w Polsce. „Food Truck Show” to również 
doskonała okazja, żeby spędzić czas 
wspólnie z rodziną i przyjaciółmi przy 
wyśmienitym jedzeniu, muzyce na żywo  
i pokazach tańca ulicznego.  
Gry i zabawy dla dzieci zapewnią 
doświadczeni animatorzy.

Food Truck Show
  Kulinarna pod

róż p
o w

ielu zakątkach  św
iata.

11-19.03.2017 

Wielkanoc to dobry moment, aby spędzić więcej czasu w gronie 
najbliższych wspólnie bawiąc się i zdobywając nowe umiejętności. Dorośli 
poznają przepis na lekki krem z chrzanu i jabłek, który z powodzeniem może 
konkurować z żurem na wielkanocnym stole. Natomiast dzieci dowiedzą się, 
jak przyrządzić kruche ciasto i odkryją metody ozdabiania wielkanocnych 
wypieków. Będzie można również wypleść wiklinowy kosz, uszyć ozdoby  
do domowych wnętrz, a także sprawdzić, jak działa komputerowa hafciarka 
czy maszyna do filcowania.
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osne i twórcze przygotowania do św
iąt.

8-9.04.2017

27-28.05.2017

27-31.05.2017

01.06.2017

„Kolorowe samochody nie tylko dla kobiet” to wydarzenie dedykowane dla 
wszystkich fanów motoryzacji. Lokalni dealerzy po raz kolejny zaprezentują swoje 

najlepsze modele. Przez kilka dni, w jednym miejscu, będzie można obejrzeć 
kobiece auta najpopularniejszych marek, skorzystać z wyjątkowych promocji,  

a także wziąć udział w konkursach z atrakcyjnymi nagrodami.

5-15.05.2017
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Najświeższe wiadomości ze świata mody i urody! Poznajcie kolaboracje gwiazd 
ze znanymi markami, kampanie i hity sezonu. 

Fashion news

ANGELINA JOLIE W KAMPANII 
GUERLAIN 

Angelina Jolie została nową twarzą luksusowej marki  
Guerlain. Aktorka będzie promować perfumy  

Mon Guerlain, a cały dochód z kampanii zamierza 
przeznaczyć na cele dobroczynne.

MAŁGORZATA BELA
DLA H&M STUDIO

Modelka pojawiła się w lookbooku 
limitowanej kolekcji H&M Studio 

na wiosnę-lato 2017, która  
w sklepach pojawi się  
na początku marca.  

Aktorka Angelina Jolie została tw
arzą luksusowej marki Guerlain.   
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KRÓL SEZONU - BLUE 
Turkus, kobalt, błękity będą królować
w makijażu w sezonie wiosna 2017. Nosimy 
je na ustach, jak proponuje Maison Margiela 
czy Byblos, na powiekach, paznok-
ciach. Wybieramy ten kolor dla ubrań, 
dodatków i akcesoriów. W tym sezonie 
możemy postawić na niebieski total look.

KUBAŃSKIE 
KLIMATY 
Nowa kampania marki 
Sinsay autorstwa polskiej 
fotografki Sonii Szóstak. 
Marka Sinsay tym razem 
przenosi nas w gorące 
klimaty Kuby. Kolekcja 
Sol de Cuba to przede 
wszystkim dziewczęce, 
kolorowe stroje o wy-
godnych krojach. Nie bra-
kuje też takich akcentów 
jak hiszpańskie dekolty, 
egzotyczna roślinność 
czy romantyczne hafty. 

Św
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iew wiosennych trendów  w nieziemsko pięknych barw

ach sezo
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trendy dla niej trendy dla niej

Woda toaletowa

Tommy Hilfiger/Douglas 
od 155 zł

Zegarek  · Bergstern/Apart · 940 zł

Sukienka · Femestage  
by Eva Minge · 189.90 zł

Kolczyki · W.Kruk · 299 zł

2
 W białej sukience 
w granatowe paski 

będziesz wyglądała świeżo 
i dziewczęco. Granat 

połączony z bielą pięknie 
podkreśli pierwszą wiosenną 
opaleniznę. Do marynarskiej 

stylizacji dobierz proste 
dodatki, w kontrastujących 

odcieniach niebieskiego, na 
przykład w pruskim błękicie. 

Baby blue
W symbolice barw niebieski 

kolor oznacza twórczość  
i harmonię ducha.

W

szys
tkie oblicza niebieskiego. P

odaruj sobie  szczyptę błękitu na wiosnę.

Projektanci mody oszaleli na 
punkcie wzorów jakby muśniętych 
pędzlem abstrakcyjnego ekspres-

jonisty. Malarskie czółenka czy torebka 
to bardzo pożądany tej wiosny dodatek. 
Połączone z granatowym zegarkiem czy 

złotymi detalami, będą prezentowały 
się oryginalnie i z klasą.  
3
1Niebieski kolor jest 

jednym z najbardziej 
twarzowych. Dodaje 

wizerunkowi 
tajemniczości  

i klasy – to wyjątkowo 
szlachetna barwa. 

W sezonie wiosna-lato 
możesz postawić na 

niebieski total look  
i łączyć różne odcienie 
tej barwy. Szczególnie 

modne są błękity 
stalowe, morskie i 

aqua. Niebieski to kolor 
bardzo uniwersalny, 

świetnie pasuje do 
stylizacji sportowych 

i biznesowych.

Body

Sinsay · 39.99 zł

Buty · Badura · 369.99 zł

Torebka · Badura · 429.99 zł
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Body · Gatta · 89.90  zł
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5

4W codziennej stylizacji 
świetnie zaprezentuje się 
pudrowy róż. Łatwo będzie  
znaleźć odpowiedni odcień 
dla siebie, gdyż ma on 
wiele twarzy. Stawiamy na 
modne falbany i tiule, które 
w połączeniu z subtel-
nym różem zyskują moc 
odmładzania. 

Fuksja zarezerwowana jest dla 
odważnych kobiet. Buty czy inny do-

datek garderoby w tym odcieniu będzie 
się doskonale prezentował 

z pudrowym różem czy bielą. Na wieczór 
możesz zestawić fuksję z czerwienią 
lub czernią i stonowanymi dodatkami.  6Pastelowy róż pokochają niepoprawne

 ro
man

tycz
ki, al

e także kobiety sukcesu.

Sukienka · H&M · 199.90  zł

Koszula · Bershka · 89.90 zł

Naszyjnik 
W.Kruk 
229 zł

Buty · H&M · 149.90 zł

Torebka · Mohito · 69.90 zł

Spódnica

 Sinsay · 79.90 zł

Zegarek · H&M · 69.90 zł

Think pink!
Potrafi być delikatny jak mgiełka  

i ekstrawagancki jak fuksja.  
Róż – najmodniejszy kolor sezonu. 
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Róż to bardzo kobiecy 
kolor, który oznacza się niewin-

nością i delikatnością. Ale róż przez 
lata był również kojarzony z kiczem 

i infantylnością. Od kilku sezonów ten 
wdzięczny kolor pokochali projektanci 

i na wybiegach pokazali jego szlachetne 
oblicze. Umiejętnie zestawiony, potrafi być 
wyjątkowo efektowny i twarzowy. W tym 

sezonie zdominuje  
damską garderobę. 

Woda toaletowa  
Ariana Grande/Douglas 

129 zł
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7

Green power
Zieleń kojarzy się z naturą  

i odpoczynkiem, to również kolor harmonii i optymizmu. 

8Energetyczne kolekcje 
Balenciaga czy Pucci 

ożywiły wybiegi. Zieleń 
inspirowana naturą 
to najnowszy trend 
wyznaczony przez 

Pantone Color Insti-
tute na 2017 rok, który 

od 2000 roku trafnie 
typuje trendy w modzie 

i designie. Kolor roku 
2017 został nazwany 

Greenery. “Nature’s 
neutral” będzie mottem, 

a naturalna zieleń  
– barwą symbolizującą 

świeżość, ożywienie  
i odnowę.

Greenery doskonale prezentuje 
się na butach i dodatkach. 

Kolor roku 2017.Zarezerwowany dla kobiet nowoczesnych i pełnych optymizmu.

9Greenery będzie-
my zestawiać z kolorem 

żółtym, który również pojawił się 
w palecie Pantone – w tym sezonie 

w odcieniu cytrynowym. Jeśli zieleń nie 
jest twoim kolorem, postaw na sukienki  
o cytrynowej barwie i kobiecych krojach 
podkreślających figurę. Odsłoń ramiona  
i załóż sandały na platformie w butelko-

wym odcieniu, a dodatki dobierz  
w jasnej zieleni – uspokoją wizerunek 

i dodadzą mu harmonii. 

10

Bielizna w kolorze pastelowej 
pistacji kusi swą subtelnością.  
Doskonale sprawdzi się pod 
wiosenną zwiewną sukienką 

lub letnim garniturem w kolorze 
soczystych owoców. 

Zegarek · AM:PM/Apart · 340 zł

Woda toaletowa  
Mexx/Rossmann 

109.99 zł

Buty · H&M · 199 zł
Płaszcz · Femestage 

by Eva Minge 
599.90 zł

Buty · Ryłko · 299.99 zł

Torebka · Orsay · 119.99 zł

Kosmetyczka 
H&M · 24.90 zł
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Bielizna · Triumph 
169.90 zł

Bielizna · Triumph · 99.90 zł
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terii. W
ysoki połysk prosto z wybiegów stanie się twoim najlepszym przyjacielem i pokochasz go tak sam

o 

jak
 projektanci m

ody. W
 metalicznie połyskujące barwy ubierz się od stóp do głów i lśnij jak nigdy dotąd.

Torebka · Stradivarius · 89.90 zł

Na wysoki połysk
9.

7.

6.

8.

Lśniąc
e kolory...

.

Wiosna lubi błysk 
i wszystko, co lśni w ciepłych 

promieniach słońca. W stylizacji 
na dzień nie przesadzajmy jednak 
z połyskiem, wyczucie stylu jest tu 

wskazane. Metaliczna torebka w srebrnym 
kolorze czy złote pantofle – bardzo modne 

w tym sezonie, dodadzą stylizacji delikatne-
go pazura i szyku. Połysk najlepiej prezentuje 

się z bielą, szarością i innymi spokojnymi 
barwami. A wieczorem możesz zaszaleć 
i postawić na metaliczny total look. Połys-
kująca torebka, efektowny złoty zegarek 

czy hologramowe szpilki? Czemu 
nie! Przecież jesteśmy stworzone 

do tego, żeby błyszczeć.

1. Czapka · H&M· 39.90 zł, 2. Woda toaletowa · Marc Jacobs/Douglas · od 225 zł, 3. Plecak · Bershka · 69.90 zł, 4. Pierścionek · Apart · 459 zł,  
5. Naszyjnik · W.Kruk · 429 zł, 6. Torebka · Stradivarius · 45.90 zł, 7. Kurtka · Bershka · 119 zł, 8. Telefon iPhone 7/T-Mobile · o cenę zapytaj w salonie,  

9. Pierścionek · Yes · 139 zł, 10. Kosmetyczka · H&M · 99.90 zł, 11. Torebka · Orsay · 79.90 zł, 12. Buty· Quazi/CCC · 199.99 zł, 13. Sukienka · Orsay · 119.99 zł,  
14. Kolczyki · Apart · 399 zł, 15. Buty · Badura · 329.99 zł, 16. Zawieszka · Yes · 205 zł, 17. Osłona na iPhone’a · H&M · 29.90 zł,  

18. Woda perfumowana · Liu Jo/Sephora · od 259 zł, 19. Zegarek · Versace/Apart · 7690 zł

1.

11.
13.

10.

3.

5.

17.

19.

2.

12.

4.

16.

14.

15.

18.
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T rend vintage wielkimi krokami 
wkracza na salony. Pojawią 
się wyrafinowane kształty 
i misterne zdobienia. Pożądane 

są kamienie w całej gamie kolorysty-
cznej: od intensywnych błękitów, zieleni 
i fuksji po transparentne róże, w których 
będziesz się prezentować szykownie 
i po królewsku. Zapomnij o minimalizmie, 
w tym sezonie biżuteria ma błyszczeć 
i być dobrze widoczna, mamy poczuć 
się jak prawdziwe damy.

M oże się zdarzyć, że urodziłaś się 
bez skrzydeł, ale najważniejsze, 
żebyś nie przeszkadzała im wy-
rosnąć – mawiała Coco Chanel. 

Motyle, ważki i kwiaty stały się inspiracją nie 
tylko dla projektantów mody, ale również 
twórców biżuterii. Pierścionki, bransoletki  
i zawieszki, inspirowane fauną i florą do-
dadzą szczypty egzotyki i tajemniczości 
do codziennego wizerunku. Bogactwo 
szlachetnych diamentów i szafirów, a także 
energetycznych ametrynów, granatów czy 
topazów otoczy cię pozytywną aurą.

Czy wiesz, że...

.

Początki jednej  
z największych i cenionych  

w Polsce firm jubilerskich Apart się-
gają roku 1977, kiedy to Adam Rączyń-

ski założył swój pierwszy zakład jubilerski.  
W roku 1983 do Adama Rączyńskiego dołą-

czył jego brat Piotr. W ten sposób  
z połączenia pierwszych liter imion właścicieli 

i słowa art, oznaczającego sztukę, powstała na-
zwa firmy. Apart od początku istnienia miał duże 
ambicje i był odpowiedzią na zapotrzebowanie 
polskiego rynku na wysokiej jakości biżuterię. 

Oryginalne i niepowtarzalne wzornictwo, 
staranne wykonanie oraz jakość wyro-

bów szybko zostało docenione  
i zauważone.

Zmysłowa , sub
telna i wiosenna fauna oraz f ora na dłoniach.

Pierścionek · Yes · 2195 zł

Broszka · W.Kruk · 399 zł

Zawieszka · Yes · 179 zł

Pierścionek · Yes · 139 zł

Kolczyki · W.Kruk · 79 zł
Pierścionek  · Apart · 529 zł

Pierścionek · Apart · 1790 zł

Charms · Pandora · 179 zł

Charms · Pandora · 159 zł

Pierścionek 
Yes 

2995 zł
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wo. Ramoneska i bomberka – obie kochamy.

Chcesz wyglądać modnie, załóż 
metaliczną ramoneskę  

– hit tego sezonu!

Ramoneska czy 
bomberka? Kurteczki 
od lat toczą ze sobą 
walkę. Ale którą wy-
brać do street looku, 
a którą na wieczór? 
Na dzień świetnie 
sprawdzi się lekka, 
sportowa bomberka, 
w modnych pas-
telowych kolorach, 

zestawiona z luźnym T-shirtem i złotymi 
dodatkami. Zaakcentuj look mocnym, 
ale nie jaskrawym kolorem, na przykład 
malinową czerwienią, który doda ener-
gii stonowanym stylizacjom – wiosennej 
świeżości. Na wieczór załóż ramoneskę, 
w tym sezonie koniecznie w metalicznej 
platynie. Umiejętnie zestawiona ze skórza-
nymi dodatkami i lekkimi tkaninami, 
prezentuje się stylowo. Nie zapomnij  
o biżuterii, najlepiej srebrnej, która dopełni 
całość nutą elegancji. 

Magdalena Iwańska stylistka

Ramoneska
nocą...

+

++

1. Top · Bershka · 29.90 zł, 2. Czapka · Reserved · 39.90 zł, 3. Jeansy · Mohito · 219 zł, 4. Okulary · Vision Express· 549 zł, 5. Buty · Lasocki/CCC · 149,99 zł,  
6. T-shirt · Promod · 39,90 zł, 7. Kolczyki · H&M · 39,90 zł, 8. Spódnica · C&A · 69.90 zł, 9. Torebka · Stradivarius · 69.90 zł, 10. Buty · Deichmann · 89.90 zł,  

11. Bomberka · Lee Wrangler · 449 zł, 12. Ramoneska · Orsay · 199.99 zł, 13. Torebka · Orsay · 99.99 zł, 14. Body · Intimissimi · 169.90 zł,  
15. Kolczyki · Jubitom · 1915 zł. 16. Buty · Badura · 429.99 zł, 17. Spódnica · Promod · 89.90 zł 

w ciągu dnia ...

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

10.

11.

12.

13.

14.

17.16.

15.

9.
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Buduar chic
Najbardziej romantyczny trend tego lata .

Seksowna i romantyczna.Delikatna i dziewczęca - buduar chic. 

Klasa, romantyzm i szczypta 
rokoko, czyli bieliźniany trend 
prosto z buduaru, który od   
lat zachwyca projektantów. 

Projektanci sugerują, by wplatać go do 
miejskich stylizacji. Buduarowy trend 
jest w tym sezonie na wyciągnięcie ręki. 
Uosabiają go sukienki przypominające 
koszule nocne i bluzki wykończone 
koronkowym “bieliźnianym” detalem. 
Czasami wystarczy sięgnąć do bieliź- 
niarki i założyć pod luźny jedwabny top  
koronkowy gorset. Marzysz o zmysłowej 
potyczce z jego wyobraźnią? Dłużej się 
nie wahaj! 

Szlafrok · Intimissimi · 269.90 zł

Body · Intimissimi · 194.90 zł

Naszyjnik · Jubitom · 169 zł

Body · H&M · 129.90 zł

Buty · Lasocki/CCC · 229.99 zł

Podwiązka · Marilyn · 18.90 zł

Woda perfumowana

Chloé/Sephora · 149 zł

Woda perfumowana  
Mohito · 99.99 zł

Kolczyki · W.Kruk · 199 zł

Bielizna · Esotiq
 159.90 zł

Sukienka · H&M · 139.90 zł

Naszyjnik · Yes · 99 zł
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Deichmann

Nowa 
kolekcja marki 

Deichmann  
zaskakuje lekkością  

i wygodą. Miękkie, ażurowe 
tkaniny i stonowane kolory 
doskonale się sprawdzą w 

pierwsze wiosenne dni.

Wygodne mokasyny, 
lordsy i tenisówki 
pasują nie tylko 
do sportowego 

stroju. Świetnie wyglądają ze 
zwiewną, tiulową spódnicą 
czy sukienką, które są bardzo 
modne w tym sezonie. Nie bój 
się eksperymentować, przełam 
schematy!

NA WIOSNĘ
buty sportowe

99,90 zł

skórzane półbuty 
119,90 zł

buty sportowe 
89,90 zł

lordsy
99,90 zł

półbuty
89,90 zł

1. H&M · 129.90 zł 

2. Bershka · 89.90 zł

3. Badura · 429.99 zł

4. H&M · 79.90 zł 

5. Big Star/Casu · 178.99 zł

Ciepłe kozaki możemy nareszcie schować do szafy i odsłonić 
nogi. Zakładamy za to wiązane baleriny, sandały na koturnie  

i szpilki – nasze stopy je kochają!

Oplecione

1.

2.

4.

3.

5.
B

ad
u

ra

Badura · 399.99 zł
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1. Reserved · 39.90 zł, 2. Stradivarius · 49.90 zł, 3. Sinsay · 19.90 zł, 4. H&M · 39.90 zł, 5. Reserved · 39.90 zł,  
6. Tally Weijl · 22,99 zł, 7. Ray-Ban/Vision Express · 669 zł, 8. H&M · 29.90 zł

Okulary podlegają modzie równie mocno, jak biżuteria. Zgodnie z aktualnym 
trendem, czyli powrotem do lat osiemdziesiątych, w cenie są oprawki w stylu 

intelektualisty, kultowe aviatory i lenonki.  

Moda na oku

1.

5.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

W stylu lat osiemdziesiątych. M
odne okulary na w

iosnę i lato. 
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Flower
Otul się 

kwiatami. 
Florystyczne  

motywy to 
hit sezonu.      

power
O

rs
ay

Fauna i flora zawitała w tren-
dach na dobre. Na zwiewnych 
sukienkach i bluzkach pojawiły 
się barwne kwiaty i soczyście 

zielone liście otulone pudrowym różem, 
bielą, a nawet granatem. Królują delikat-
ne motywy polne lub mocne, tropikalne. 
Kalejdoskop barw i różnorodność wzorów 
może przyprawiać o zawrót głowy. Flory-
styczny trend dobrze jest łączyć ze sto-
nowanymi kolorami, jak modny róż, beż, 
delikatny błękit. Tiule i jedwabie wspaniale 
służą jako tło dla wiosennych deseni.  
W tym sezonie nie znamy umiaru, wszyst-
kie kwieciste chwyty są dozwolone.

Zaproś wiosnę do swojej garderoby i rozświetl swój wizerunek.

Zegarek  
Ted Baker/Time Trend  

790 zł

Portfel · Mohito · 59.99 zł

Bomberka· Sinsay 
 59.99 zł

Spodnie · C&A · 69,90 zł

Bielizna · Intimissimi· 69.90 zł

Bielizna 
Intimissimi · 179.90 zł

Pierścionek

W.Kruk · 6990 zł

Buty · Jenny Fary/CCC · 109.99 zł

Kolczyki · Jubitom · 450 zł

Woda toaletowa  
Marc Jacobs/Douglas 

od 329 zł

Apaszka 
Mohito 
39.99 zł

Naszywki · Bershka · 39.90 zł

Bluzka · H&M 
149.90 zł

Sukienka

Mohito · 159.99 zł

Sukienka · C&A · 249 zł
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Po
łą

cz
enie sportowej wygody wprost ze św

iatow
ych w

yb
ieg

ów
. 

Sportowy luksus to rem
edium

 na życie w
 ciąg

łym
 b

iegu i zapew
nienie kom

fortu na co dzień.

Czy wiesz że...

.

Pierwsze 
buty sportowe 

pojawiły się już w XVIII 
wieku dzięki Liverpool Rubber 
Company. Były to proste buty 

podobne wyglądem do tenisówek. 
Jednak dopiero marka Keds szturmem 
podbiła rynek obuwniczy, produkując 

masowo trampki, które do dziś są lubiane przez 
kobiety ceniące wygodę. Światowi projektanci 

zrewolucjonizowali rynek sneakersów.  
Ich współczesne modele są wynikiem 
współpracy czołowych domów mody 

ze sportowymi markami, jak Adidas czy 
Nike. Nazwa sneakersów pochodzi od 
słowa „sneak”, czyli skradać się. Przy 
projektowaniu tego modelu butów, 

domy mody i liderzy sportowych 
marek angażują czołowych 

projektantów. Ryłko · 339.99 złQuazi/CCC · 189 zł Badura · 369.99 zł

Lasocki/CCC · 169.99 zł Badura · 329.99 zł

CCC · 89.99 zł

Quazi/CCC · 189 zł

Simple · 529.90 zł

Deichmann · 79.90 zł

Wojas · 459 zł

Casu · 159.99 zł

W
iose

nny look
C

C
C

C
C

C

Sportowe buty przeżywają swój renesans. 
Nosimy je zarówno w stylu casual, 
jak i w wydaniu eleganckim. Od kilku 

lat sneakersy i trampki szturmem podbijają 
wybiegi. Dior przy współpracy z Adidas 
Originals zaprojektował kilka kolekcji snekarsów 
inspirowanych różnymi trendami. Świat mody 
podbiła również sportowa linia włoskiego 
domu mody Versace, który stworzył luksusowe 
sneakersy wykonane z czarnej skóry w krokodyli 
wzór. Romans sportu z modą to sposób na 
komfortowe odreagowanie codziennego 
pośpiechu. Buty sportowe cieszą się niesłabnącą 
popularnością, co sezon pojawiają się w różnych 
wzorach i kolorach. 

Quazi/CCC · 249.99 zł
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W męskim świecie
W brytyjskich klimatach, czyli urok kraciastej nonszalancji.

   
 N

owo
czesn

y ziemianin.Pokochaj i noś kratę jak angielscy dżentelmeni i projektanci mody.

3
1

W dawnej Anglii kratę nosili 
wytworni dżentelmeni. Dziś 
wełniane marynarki i płasz-
cze w kratkę, zwłaszcza  
“wyrysowaną” przez dom 
mody Burberry, są oznaką 
wyjątkowego gustu i jakości. 
Z Wielkiej Brytanii pochodzi 
również tzw. szkocka krata. 
Nie chodzi jednak o jeden 
wzór, inspirowany konkret-
nym kiltem, ale wieloma. Bo 
ile szkockich klanów, tyle 
kraciastych wzorów. Przebo-
gate inspiracje sprawiają, że 
krata, mimo upływu czasu, 
nie chce wyjść z mody.

V
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2
Czerwono-biało-czarna krata 
na beżowym tle to znak roz-
poznawczy prestiżowej marki 
Burberry. Często występuje 

na marynarkach i płaszczach. 
Obecnie pojawia się także na 
bawełnianych koszulach oraz 

dodatkach w różnych modyfika-
cjach i wariantach. Jest najbar-

dziej pożądanym trendem!

Mucha · Vistula · 89 zł

Koszula · Lee Wrangler · 219 zł

Koszula · Giacomo Conti · 199 zł

Krawat · Giacomo Conti 
 129 zł

Woda toaletowa · Burberry/Douglas · od 235 zł
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Zegarek · Puma/Time Trend 
279 zł

Skarpety · Vistula · 24 zł

Skarpety · Vistula · 16.90 zł

Spinki · Vistula · 90.30 zł

Angielscy dżentel-
meni kojarzą się głównie  

z klubowymi spotkaniami, jednak 
kratę można wybrać na różne okazje. 

Świetnie sprawdzi się zarówno do pracy, 
jak i na popołudnie ze znajomymi. Koszula 
w kratę doskonale prezentuje się ze swe-
trem w jednolitym kolorze – ten zestaw 

możesz połączyć zarówno z eleganckimi 
spodniami, jak i chinosami.  
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7
Róż nie jest zarezer-

wowany tylko dla 
kobiet. Jeśli lubisz 

czuć się na luzie  
i chcesz być jed-

nocześnie stylowy, 
intensywna krata na 
różowym tle będzie 

idealna do looku  
w stylu grunge  

lub drwala.  

Każdy mężczyzna lubi  
odrobinę szaleństwa. Absolutny 
total look to wzorzysty garnitur 
moro, który możesz zestawić  

z T-shirtem w tym samym stylu. 
Zaszalej i postaw na nutę eks-

trawagancji prosto  
z wybiegów!

Noszenie zegarka jest w dobrym 
guście, to niezbędny element 
męskiej stylizacji. Bez względu 
na, to czy jest on sportowy czy 
elegancki, powinieneś zadbać  
o to, aby był on funkcjonalny  

i najwyższej klasy, a jego design 
komponował się z całym lookiem.

Zare

zerw
owane tylko dla prawdziwych mężczyzn i dżentelmenów, którzy wiedzą czego chcą. 

9Prawdziwi dżentel-
meni nie mogą zapominać 

o odpowiedniej pielęgnacji cery. 
W gorące dni podaruj sobie dotle-

niający zastrzyk z aktywnym tlenem 
– jeden z najskuteczniejszych środków 
w kosmetyce pielęgnacyjnej ostatnich 

lat. Jeśli masz skórę wrażliwą, postaw na 
regenerujące i kojące kremy. Kosmetyki  
z właściwościami anty-aging i chronią-

cymi przed szkodliwym działaniem 
środowiska zewnętrznego  

to pielęgnacyjny must have! 

10

Biżuteria nie jest zarezerwowana 
tylko dla kobiet. Dodatki  

w postaci bransoletek podkreślą 
twój styl. Wie o tym doskonale 

John Deep, którego Amerykańska 
Rada Projektantów Mody ogłosiła  
ikoną stylu. Jego charakterystycz- 

nym lookiem są bransoletki  
i apaszki, noszone nawet  

do garniturów. 

4
Styl retro to trend tego sezonu. 

Galanteria skórzana w stylu vintage, 
buty, dodatki – bez problemu znaj-
dziesz coś dla siebie. Brąz jest uni-
wersalny, a połączony z kratą doda 

stylizacji nonszalancji. Zestawiony  
z bielą świetnie zaprezentuje się  

w stylu casual. W dobrym guście jest 
wysokiej jakości elegancka teczka  

na biznesowe spotkania.  

6
5Po pracy czas 

na relaks.  
Na weekendowe spacery 

lub wypady za miasto załóż 
efektowne sportowe buty  

z modnym czerwonym akcen-
tem. Nie zapominaj  

o detalach – w słuchawkach w 
tym samym kolorze będziesz 

prezentował się jednocze-
śnie stylowo  

i na luzie. 

Etui na dokumenty 
Wittchen · 399 zł

Woda toaletowa 
Joop!/Douglas · 195 zł

Koszula · Bytom · 249.90 zł

Zegarek · Maurice Lacroix/Apart 
3820 zł

Obrączka · Apart · 109 zł

Pióro · Parker/Empik · 219.99 zł

Bransoleta · Apart · 139 zł

Krem do twarzy  
Artemis/Douglas · 149 zł

Emulsja do twarzy 
Artemis/Douglas · 145 zł

Słuchawki · Beats/Teletorium · 1092.55 zł

Buty · Cropp · 139.99 zł

Garnitur · Vistula · 999 zł

Torba · Wojas · 549 zł

Buty 
Am Shoe/Deichmann 

219.90 zł 8Krawat · Wólczanka
99.90 zł
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Chcesz być jednocześnie elegancki i zachować sportowego 
ducha? Postaw na najmodniejszy look tego sezonu. 

V
is

tu
la

Wygoda powinna iść w parze 
z elegancją. Do jasnych 
spodni załóż błękitne, 
płócienne sportowe buty, 

z detalami z imitacji skóry lub granatowe 
trampki w modnym stylu. Nudny, biały 
T-shirt zastąp koszulką polo z efektownym 
wykończeniem. Pamiętaj również  
o błękitach i paskach, które zawsze  
są na topie. Sięgaj po odważne detale  
do jasnych stylizacji. Intensywna czerwień 
doda charakteru, a połączona z bielą  
i brązami będzie wyglądała kusząco  
i elegancko. Okulary przeciwsłoneczne, 
zegarek, skórzana torba vintage są bardzo 
stylowe. Całość dopieść eleganckim 
zapachem z nutą uwodzicielskiej, męskiej 
kompozycji.  

Połączenie elegancji i sportowej wygody.

Sportowy szyk

Marynarka · Vistula · 699 zł

Buty · H&M · 99.90  zł

T-shirt · Lee Wrangler · 149 zł

Okulary · H&M · 29.90 zł

T-shirt · Lee Wrangler  
119 zł

Rakieta · Empik ·  749 zł

 Woda toaletowa · J.P. Gaultier/
Sephora · 235 zł Buty · Ralph Lauren/Sizeer · 359.99 zł

Zegarek · Tissot/W.Kruk · 836 zł

Szorty · Tommy Hilfiger · 399 zł

Torba · H&M · 149.90    zł
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uroda uroda

Lakier · Inglot · 26 zł

Lakier · Eveline/Rossmann
10.29 zł

Lakier · Inglot · 26 zł

Lakier

Inglot · 26 zł

Lakier 
Nails Inc./Sephora · 65 zł

Lakier · Sephora · 19 zł

Jak na dłoni
   

   
 P

az
nokcie w kolorach wiosny i lata. Wszyst

ki
e 

ob
licza pasteli.

Lakier · Orly Color Blast/
Douglas · 29.90 zł

W ypielęgnowane dłonie 
i piękne paznokcie 
to dopełnienie 
eleganckiego wyglądu, 

o czym powinna pamiętać każda 
kobieta. Wiosną będą królować na 
naszych dłoniach pastelowe odcienie 
– w najmodniejszych kolorach Pantone 
2017. Soczysta cytryna, lazurowe 
morze, zmysłowa lilia, a także 
klasyczne nude i pudrowe róże  
w każdym odcieniu. Zapomnij  
o transparentnych kolorach! Postaw  
na matowe pastele lub emalie  
z połyskiem. Lakier dobierz do ubioru 
i sytuacji. Perłowe odcienie wybieraj 
latem, kiedy na dłoniach pojawi się 
opalenizna.  

Pomalowane paznokcie będą się prezentować 
doskonale tylko na wypielęgnowanych 
dłoniach. Łagodne mydło w płynie jest 
podstawą higieny rąk. Na co dzień, bez 
względu na porę roku, nie zapominaj  
o nawilżającym kremie do rąk, który wygładzi 
skórę i sprawi, że będzie aksamitna w dotyku. 

Czy wiesz że...

.

W czasach 
panowania dynastii Ming 
malowanie paznokci było 

luksusem zarezerwowanym tylko 
dla wyższych sfer. Chińskie arystokratki 
pokrywały paznokcie specjalną emalią 

przygotowaną między innymi z barwników 
roślinnych i wosku pszczelego. Zwyczaj ten 
był przywilejem tylko dla osób z dworu, a 
użycie lakieru przez kobiety z niższych sfer 

mogło skończyć się wysoką karą. Współczesny 
lakier do paznokci wynalazł Charles Haskell 

Revlon, założyciel marki kosmetycznej 
Revlon, którego sukces zaczął się właśnie 
od sprzedaży lakierów do paznokci. Dziś 

marka jest znana na całym świecie  
i w swojej ofercie posiada nie tylko 

lakiery, ale  również lubiane 
podkłady do twarzy. 

Pielęgnacja dłoni

1. Mydło w płynie · IDC Institute/Douglas · 24.90 zł zł, 
2. Krem do rąk  · H&M · 24.90 zł, 3. Krem do rąk · Yope/
Douglas · 29.90 zł, 4. Krem do rąk · Sephora · 19 zł

1.

3.2. 4.
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uroda uroda

Wiosna i lato to wdzięczne 
pory roku. Uwielbiamy, jak 
pierwsze promienie słońca 
rozświetlają zmęczoną 

skórę twarzy po zimie.  
W tym okresie makijaż nude od lat jest 
na topie, pokochały go gwiazdy i styliści 
mody. I nic dziwnego. Lubimy czuć się 
naturalnie i młodo. Make-up no make-up 
w tym sezonie wyjątkowo wpisuje się  
w aktualne trendy. Najmodniejszy 
pudrowy róż wraz z delikatnym makijażem 
działa odmładzająco, a zestawiony  
z wyraźnymi barwami garderoby, jak 
zieleń, błękit czy modnymi florystycznymi 
akcentami, uspokoi wygląd. Dobierając 
kosmetyki do make-up no make-up, 
powinnaś kierować się zasadą umiaru. 
Stawiaj na stonowane naturalne barwy, 
między innymi transparentne róże i pudry, 
a podkłady dobieraj tak, jakby miałyby być 
twoją drugą skórą.

W
iosenny look

D
elikatny i naturalny makijaż nude jest 

jak
 tw

oj
a 

dr
ug

a 
sk

ór
a.

Ponadczasowa 
kolorystyka nude nigdy 
nie wyjdzie z mody.

1.  Lakier · L’Oréal/Rossmann 
30.99 zł

2.  Lakier do paznokci 
YSL/Sephora · 119 zł

3.  Lakier do paznokci 
Sally Hansen/Rossmann 
31.99 zł

Puder · Dr Irena Eris/Rossmann 
87.49 zł

Cień do powiek · IsaDora/Douglas · 57.90 zł

Konturówka do oczu · Sisley/Sephora · 195 zł

Czy wiesz że...

.

Termin nude był często 
używany w sztuce w odniesieniu 
do aktu. Z czasem przyjął się w 

świecie mody i oznacza barwę nagiej 
skóry. Kultowe buty Christiana Louboutina, 
który przywrócił szpilkom czasy świetności i 

wprowadził słynną czerwoną podeszwę, były 
do niedawna dostępne tylko w jednym kolorze 

nude. W kolekcji 2015 Louboutin wprowadził 
siedem nowych odcieni nude – od złota po 

brązy i beże. Inspirował się różnymi karnacajmi 
kobiecej skóry. Odcienie nude pojawiają się 
już nie tylko na szpilkach – zawładnęły także 

kolekcajmi projektantów mody, którzy 
sugerują by nosić kolor nude od stóp 

do głów lub zaakcentować taki 
look mocniejszym akcentem.

Pamiętajmy, że makijaż 
nude należy wykonać 
równie starannie, jak ten 
mocniejszy. Powinien  

on ukryć niedoskonałości, 
podkreślić spojrzenie i dodać 
cerze blasku. Sięgaj więc po 
barwy natury, pastele i zgaszone 
róże. Nie zapominaj również 
o bazach pod makijaż, które 
przedłużą jego trwałość.

Pędzel 

do makijażu

Inglot · 35 zł

Eyeliner

Rouge Bunny 
Rouge/
Douglas

69 zł

  Tusz do rzęs  
Artdeco/Douglas  

 59.90 zł

Błyszczyk · Dior/
Douglas · 165 zł

Eyeliner

Collistar/
Douglas  

89 zł

Tusz do rzęs · Guerlain/
Sephora · 165 zł

Podkład  
Yves Rocher · 79 zł

Podkład · Sephora · od 75 zł

Baza do oczu 

Sensai/Douglas
 129 zł

Cienie do powiek · Clarins/Douglas 
205 zł

Bronzer

Physicians/
Douglas · 75 zł

Cień do powiek 
Clinique/Sephora · 79 zł

Pędzel do oczu 
Bobi Brown/Douglas · 125 zł

P
aw

 P
aw

/H
e

b
e

A
al

to

Puder 
Guerlain/Douglas · 235 zł

1.

Woda perfumowana 
Tom Ford/Sephora 

  od 295 zł
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uroda uroda

       Kwiatowe kompozycje zarezerw
ow

ane są dla niep
op

raw
nych optym

istek i kobiet, które wiedzą czego chcą.

Gr
a z

mysłów  

Woda perfumowana · Lancôme/Douglas · 269 zł

Or
zeź

wia
jący

 i bez
troski, przywodzący na myśl letni relaks i eg

zotyczne podróże. 

Czy wiesz, że...

.

 
Kompozycje 

zapachowe lansowane w tym sezo-
nie, to zmysłowe akordy owocowych, 
kwiatowych i orzechowych aromatów. 

Dominują róża majowa, czarna, damasceń-
ska i turecka, szlachetny jaśmin. W owoco-

wych nutach głowy pojawiają się cytrusy, takie 
jak pomarańcze i mandarynki, które urzekają 

pozytywną energią i świeżością. Serce skradnie 
zmysłowy, intrygujący i luksusowy irys. Kompo-

zycje zapachowe zamykają nuty orzechowe, 
obezwładniające zmysły. W perfumeriach 
pojawiło się wiele nowych, intrygujących 

i szlachetnych zapachów znanych, 
cenionych marek, jak Lancôme czy 

Mugler, gdzie frezja miesza się  
z luksusem.

W
ejd

ź d
o św

iata 
luksusu, niezwykłości i zapachu. 

Woda perfumowana 
Mugler/Sephora · 149 zł

Woda toaletowa

Calvin Klein/Rossmann 
179.99 zł
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lifestyle lifestyle

Czas zadbać o piękną figurę.  
W miejskiej casualowej stylizacji na 

rower liczy się swoboda i funkcjo-
nalność, ale to wcale nie oznacza 

rezygnacji z modnego looku.  Lekkie, 
zwiewne spódnice, bawełniane, do-

brej jakości T-shirty i oczywiście mod-
ne, wygodne sportowe buty, będą 
doskonałym wyborem. Rowerowy 

look uzupełnij zgrabnym plecakiem.

Miejska sprawa

1. Słuchawki · Teletorium · 116,90 zł, 2. Kurtka · Femestage by Eva Minge · 279,90 zł, 3. Koszulka · Big Star · 69.99 zł, 4. Spódnica · New Yorker · 69.95 zł,  
5. Plecak · Monnari · 199 zł, 6. Buty · Lacoste/Sizeer · 419.99 zł, 7. Okulary · Tally Weijl · 22,99 zł, 8. Pokrowiec iPhone · Bershka · 29.90 zł,  

9. Dzwonek rowerowy · Martes Sport · 12.99 zł, 10. Bidon · H&M · 39.90 zł

1. Bluza · Reebok/Adidas Reebok · 649 zł, 2. Kamera sportowa · Empik · 1120.34 zł, 3. Zegarek · Nike · 1999 zł, 4. Woda toaletowa · Puma/Rossmann · 45.29 zł,  
5. Torba rowerowa · Martes Sport · 59.99 zł, 6. Plecak · 4F · 124 zł, 7. Okulary z kamerą · Empik · 217.65 zł, 8. Kask · 4F · 189 zł, 9. Słuchawki · H&M · 99.90 zł,  

10. Koszulka · 4F · 49.99 zł, 11. Spodenki · Reebok · 229 zł, 12. Bidon · Martes Sport · 29.99 zł

1.

1.

2.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

7.

10.

11.

12.

3.

4.

5.

6.

9.

10.

7.

8.

Już nie możesz się doczekać, kiedy 
wsiądziesz na rower i pokonasz kilka 
kilometrów podmiejskich ścieżek? Dobra 
wiadomość: sezon rowerowy można 
uznać za otwarty. Jeśli jeszcze nie jesteś 
przygotowany, wciąż masz czas na 
skompletowanie niezbędnych ubrań  
i akcesoriów. Bidon, zegarek oraz  
kask to podstawa. 

Sportowe zacięcie
Cz

as 
na r

ower

C
C

C

9.
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Słońce na tw
arzy i wiatr we włosach – rower w modnym wydan

iu.
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dzieci dzieci

Małe księżniczki przeniosą się w iście 
bajkowy modowy świat. Na ubraniach 
pojawi się wiosna, będą królować 
barwne kwiaty i motyle, tak lubiane przez 
dziewczynki. Z mody wciąż nie wychodzi 
ponadczasowy róż i fuksja. Intensywne 
i pudrowe róże będą się świetnie 
komponować z szarymi czy dżinsowymi 
dodatkami, a naturalne motywy i detale 
dodadzą stylizacji świeżości, lekkości  
i wyjątkowego wiosennego  
dziewczęcego uroku. 

N
ad

szedł czas zabaw
 i aktywności  na świeżym               powietrzu i ła

pania m

oty
li n

a 
zie

lo
ny

ch
 łą

ka
ch

.Dla niej...

Florystyc
zny trend, w którym zakochają się małe księżniczki.

Bransoletka · Apart ·  319 zł

Kolczyki · Apart · 74 zł

T-shirt · Reserved · 39.90 zł

Plecak · CCC · 99.99 zł

Czapka · H&M · 22.90 zł

Spodnie · H&M · 39.90 zł
Maskotka · Smyk · 39.99 zł

Dla niego...
Po

wita
nie  wiosny

Sportowy look dla aktywnego chłopca i
 posz

ukiwacza 
przygód.

Rower biegowy   
Toyz/Smyk · 189.99 zł

Buty · Bartek · 199.90 zł

Buty · Bartek · 179.90 zł

Szorty · H&M · 39.90 zł

Zabawka · Smyk · 32.99 zł

Puzzle · Smyk · 34.99 zł

T-shirt · Cool Club/Smyk · 29.99 zł

Kamizelka

H&M · 79.90 zł

Okulary

H&M · 22.90 zł

W
ó

jc
ik

 F
as

hi
o

n

C
C

C

Maskotka · Smyk · 39.99 zł

Jakość, komfort i funkcjonalność cenią 
zarówno duzi, jak i mali. W modzie 
chłopięcej nie może zabraknąć koszulek 
z nadrukami i podobiznami ulubionych 
bohaterów. Biele, beże, błękity, a także 
modne paski, przełamane żywymi 
kolorami, rozweselą wizerunek każdego 
młodego poszukiwacza przygód. Modny 
rower to podstawa chłopięcej aktywności.
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nastolatki nastolatki

Niegrzeczny chłopiec i zbuntowany anioł, czyli 
moro i powrót do lat osiemdziesiątych – oto trend, 

który będzie królował w szafie nastolatków.

Back to  80’s

Niepokornym dziewczynom projektanci 
proponują glamrockowy trend. Rockowy look 

podkreśl połyskującymi dodatkami. Postaw na 
złoto, które stylowo komponuje się z kolorem 

khaki i moro. Czerwienią wzmocnisz swój 
zbuntowany charakter i styl. Parka od lat nie 

wychodzi z mody, ale w tym sezonie w stylu 
moro będzie wyjątkowo trendy. 

Zbuntowany anioł

Styl militarny podkreśli indywidualizm nastolatka. 
Jednak garderobę zdominuje grungowy look z lat 

osiemdziesiątych. Ciężkie ramoneski, czerwone 
koszule w kratę, dresowe spodnie, sportowe buty  

– luz, doceni go każdy nastolatek, chcący wyrazić swój 
niepowtarzalny styl.

Buty · Lasocki/
CCC · 159.99 zł

Plecak · House · 99 zł

Bluza · Cropp· 79.99 zł

Sweter · Stradivarius · 119.90 zł

Okulary · H&M  · 29.90 zł

Kurtka · Sinsay · 139 zł

Kolczyki · H&M · 19.90 zł

T-shirt · Szachownica · 9.99 zł

Jeansy · Lee Wrangler · 349 zł

Plecak · Stradivarius · 139,90 zł

Buty · House · 79,99 zł

T-shirt

New Yorker
59.95 zł

Koszula · New Yorker  
80.95 zł

Pasek · Reserved · 29,99 zł

Jeansy · New Yorker · 169.95 zł

Okulary · H&M · 29.90 zł

Bransoletka  
H&M · 59.90 zł

Osłona na iPhone · H&M  
29.90 zł

1,
2,

3 
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e
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Czerwienią podkreślisz swój glamrockowy charakter.

2.

3.

5.

6.

4.

1.
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multimedia multimedia

Czy wiesz że...

.

Japończycy słyną 
z zamiłowania do technologii. 

Kochają też gry video, to właśnie tam 
powstały słynne Nintendo i Sega, które 

zrewolucjonizowały rynek gier.  
W Japonii nikogo nie dziwi widok biznesmena 
spędzającego godziny w salonach Taito czy 
SEGI, które zajmują kilkupiętrowe budynki  

i są wypełnione graczami. Mieszkańcy Kraju 
Kwitnącej Wiśni kochają również tradycyjne 
automaty do gier zwane Pachinko – jest to 
prosta gra, polegająca na  umieszczeniu  

w różnorodnych kieszonkach kulek.  
W nagrodę można otrzymać kolejne... 
kulki, które wymieniane są na nagrody 

rzeczowe. Hazard w Japonii jest 
zakazany.  

Gadżety gracza nie muszą być 
wcale szare i nudne. Producen-
ci akcesoriów do gier i konsol 
od lat dbają o modny design 

i estetykę swoich produktów. Czasy, kiedy 
wszystko było szare i czarne dawno ode-
szły do lamusa. Akcesoria produkowane 
są w wielu wzorach i kolorach, z zastoso-
waniem nowoczesnych technologii – od 
futurystycznych kształtów po fosforyzują-
ce i diodowe elementy. Gracze są modni. 
Portfele, koszulki, torby zdobione moty-
wami z najgorętszych tytułów na konsole  
i PC to obecnie standard na rynku gier.  
I wielkimi krokami nadchodzi era gogli VR, 
czyli nowego systemu wirtualnej rzeczy-
wistości, który przeniesie gracza wprost do 
wnętrza gry. 

Słuchawki · Sony/ RTV euro AGD*

  Zarezerw
ow

ana jest d
la m

ężczyzn, którzy cenią dobry relaks po pracy. 

W
irtualna

 rzeczywistość

Znajdź coś dla siebie i przenieś się w świat pełen wrażeń.

Konsola · Empik · 469.99 zł

1. Pad · Microsoft/Saturn*, 2. Pad · Afterglow/ Saturn*, 
3. Pad · Sony/Saturn*, 4. Pad · Microsoft/Saturn*

1. 2.

3.

4.

Gogle · Garett/RTV euro AGD*

Gogle · Sony/Saturn*

Tablet · Huawei/T-Mobile*

Torba · Saturn*

*O cenę zapytaj w salonie.

T-shirt · Cropp · 49.99 zł

Czapka · Saturn*

T-shirt · Saturn*

Zegarek · AM:PM/Apart · 280 zł

Playstation 4 · Sony/RTV euro AGD*
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design design

Wiosna i lato to czas odpoczynku i podróży. Szczyptę słońca z ciepłych 
krajów i egzotyki możesz przenieść do swojego domu.

Szczypta słońca z gorących krajów i kolorowej egzotyki w twoim domu.

Śródziemnomorskie 
podróże są nam bardzo 

bliskie. Kochamy otoczoną 
czterema morzami Grecję, skąpany 

w słońcu Egipt, Monako i jego 
plaże na Lazurowym Wybrzeżu 
czy Hiszpanię – ojczyznę Pablo 

Piccasso. Morskie dekoracje 
dodadzą świeżej bryzy do 

naszego otoczenia.3
1

Kiedy myślimy  
o egzotycznych 

krajach, w pierwszej 
kolejności nasuwa się 

Afryka, Tajlandia czy 
Brazylia. Niezwykła 
natura i  wzornictwo 
lokalnych wyrobów 

dalekich krajów,  
są bardzo często 

inspiracją dla wielu 
projektantów mody  

i wnętrz. Egzotyczne 
motywy są również 

jednym z najczęściej 
stosowanym 

wzornictwem sztuki 
użytkowej. 

Torba · Empik · 9.99 zł

Słoik na słodycze

Duka · 79.90 zł

Mydelniczka · Home&You · 59 zł

Ołówki · Empik · 39.99 zł

Lampion · Duka · 29.99 zł

Figurka · Home&You · 79 zł

Poduszka · Empik · 49.99 zł

Obraz · Empik · 19.99 zł

2
Odległe Indie są marzeniem 

wielu podróżników.  
W hinduizmie na słoniu 

wspiera się świat i jest on 
zwierzęciem kosmicznym. 

Słoń w wielu kulturach 
jest symbolem szczęścia 
i mądrości, Figurka słonia 

z podniesioną trąbą to 
niezbędna dekoracja  

w każdym szczęśliwym 
domu.

Poszewka · English Home · 39.90 zł

Dookoła świata
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lifestyle lifestyle

Gorąca Brazylia, kraina pełna tańca, smaków i kolorów .

V
is

tu
la

Brazylia kojarzona jest 
głównie z karnawałem 
w Rio de Janeiro i piłką 
nożną. Ta dyscyplina to 

wielka miłość Brazylijczyków i ich 
narodowy sport. Mecze reprezentacji 
są traktowane niemal jak święto.
Brazylia to również plantacje kawy, 
tajemnicza Amazonka i najlepsze 
szkoły samby. Nazywana jest krajem 
pięknych ludzi, to stąd pochodzą 
modelki Gisele Bündchen czy 
Adriana Lima. Ale Brazylia to nie 
tylko kobiety o fascynującej urodzie. 
To również niezwykły świat flory 
i fauny. W deszczowych lasach 

można zobaczyć najpiękniej 
ubarwione gatunki ptaków. Kraj ten 
jednak zamieszkują też gady  
i ryby, od których lepiej trzymać się  
z daleka, czyli amazońskie anakondy 
i piranie. Brazylijska kuchnia słynie 
z doskonałych grillowanych potraw 
i niespotykanych owoców, które 
ze względu na swoje właściwości 
trudno jest eksportować do Europy.
Rodzimi mieszkańcy uchodzą za 
naród bardzo otwarty, przyjazny  
i tolerancyjny, zwyczajem jest 
witanie się pocałunkami w policzek, 
podanie ręki jest rzadko spotykane.

Zarezerwowane dla kobiet pewnych siebie i pełnych energii. 

W rytmie samby
Nite

ró
i C

on
te

m
p

or
ar

y 
A

rt
 M

us
eu

m
 p

ołożo
ne jest na klifi e. Budynek sprawia w

rażenie, jakby unosił się nad ziem
ią. 

W
 B

ra
zy

lii 
do

st
ęp

ne
 s

ą 
ow

oc
e,

 kt
órych trudno szukać na europejskich półkach sklepow

ych. 

Gorące rytmy, 
pulsujące kolory  

i igrzyska były inspiracją 
dla projektanta mody 

Louisa Vuittona do 
stworzenia pełnej 
ekspresji kolekcji  

z resortu 2017 – Louis 
Vuitton Cruise. Pokaz 
odbył się w Muzeum 
Sztuki Współczesnej 

(Niterói Contemporary 
Art Museum)  

w południowej Brazylii. 
Cruise to hołd dla 

wielokulturowości tego 
kraju i brazylijskiego 

ducha wolności. 

Lo
u

is
 V

u
itt

o
n

Poza Brazylią poznaj inne ciekawe 
kraje. Gorącą Kubę, Zielony 
Przylądek i lubiane przez nas 
śródziemnomorskie klimaty, które 
znajdują się w ofercie sezonu Lato 
2017 biura podróży Itaka i Axel 
Travel. A w niej najmodniejsze 
wakacyjne kierunki: m.in. Grecja i 
Hiszpania, Bułgaria, a także Albania, 

czy Turcja i jej najwyższej klasy 
hotele w bardzo dobrych cenach. 
W ofercie ważne miesce zajmują 
również Włochy: Sardynia, Sycylia, 
Kalabria oraz egzotyczne nowości 
na Wyspach Zielonego Przylądka, 
Dominikanie i w Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich. Lato z ITAKĄ  
i Axel Travel to moc gorących wrażeń!

Walizka · Ochnik · 279.90 zł

Portfel · Ochnik · 199.90  złPrzewodnik · Księgarnie Świat Książki 
41.90  zł

Buty · Ryłko · 299 zł
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Czas na relaks! Wiosna to pora 
wytchnienia. Sięgnij po doskonałą 
literaturę i wybierz się do kina na 
znakomity film. Są na wyciągnięcie ręki.

Kultura

Piękna i Bestia

Fantastyczne 
zwierzęta

Modny
PRL

Alicia Keys, 
Here

Krzysztof Komeda,
Muzyka filmowa

Fresh Hits,
Wiosna 2017

Kong: 
Wyspa 
czaszki

Belle (Emma Watson) jest mieszkanką francuskiej wioski. Kiedy 
dowiaduje się, że jej ojciec Maurice (Kevin Kline) został uwięziony  

w pałacu okrutnej bestii, postanawia go odnaleźć.  
W zamian za życie ojca dziewczyna oferuje bestii swoje.  

Potwór (Dan Stevens) przystaje na jej propozycję. 
Ku zdziwieniu Belle bestia nie więzi jej w lochu. Zamiast tego 

zamieszkuje w pięknej komnacie pełnej zaczarowanych przedmiotów.
Premiera 17 marca w Kinie Helios. 

Pobyt Newta Skamandera 
w Nowym Jorku miał być 
tylko krótką przerwą  
w podróży. Gdy jednak 
ginie jego magiczna 
walizka i fantastyczne 
zwierzęta wydostają się 
na wolność, zaczynają 
się kłopoty. Scenariusz 
filmowy “Fantastyczne 
zwierzęta i jak je znaleźć” 
to opowieść inspirowana 
podręcznikiem dla uczniów 
Hogwartu autorstwa Newta 
Skamandera. Fantastyczne 
zwierzęta Empik, 39 zł 

To opowieść o ludziach, 
miejscach i przedmiotach, 
które w PRL-u były 
modne, rozświetlały szarą 
rzeczywistość, dodawały 
splendoru. Przybliżenie 
stylu życia tamtych dekad.
Modny PRL, Empik,
39.99 zł

Studyjna płyta uwielbianej 
przez miliony fanów Alicii 
Keys to swoisty manifest. 
Artystka porusza szereg 
tematów, jednak skupia 
się przede wszystkim na 
światowej polityce. Jest 
szczera i bezkompromisowa. 
Empik, Winyl, 122.99 zł 

Ekskluzywne wydawnictwo 
z najwspanialszą muzyką 
filmową w wykonaniu 
Krzysztofa Komedy  
– polskiego kompozytora 
i pianisty jazzowego, 
twórcy znanych na całym 
świecie standardów 
jazzowych i muzyki 
filmowej. Księgarnie Świat 
Książki, Winyl, 64.99 zł

Kompilacja pełna 
najświeższych utworów, 
które już wkrótce 
zagoszczą na wszystkich 
imprezach. Utwory, które 
znacie oraz te, które 
wkrótce staną się wielkimi 
hitami. 
Księgarnie Świat Książki, 
CD, 30.50 zł  

Film śledzi losy zespołu 
badaczy, którzy 

zapuszczają się w głąb 
niezbadanej wyspy 

położonej na Pacyfiku 
- tak samo pięknej, jak 

zdradliwej - nie wiedząc, 
że wchodzą na teren 

należący do mitycznego 
King Konga.

Premiera 10 marca  
w Kinie Helios. 

Renée Zellweger i Colin Firth wraz z Patrickiem 
Dempseyem zapraszają na oczekiwaną trzecią 

odsłonę uwielbianej na całym świecie serii.
Nieoczekiwanie Bridget odkrywa, że jest w ciąży, ale 

ma tylko 50 procent pewności, kto jest ojcem dziecka.
Księgarnie Świat Książki, DVD, 29.99 zł 

kino

książka

muzykaKolejna ekranizacja jednej z najpiękniejszych opowieści o miłośc
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Bridget Jones 3

Kulturalna wiosna. Muzyka, ksią
żka, 
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 najlep

szym wydniu.
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Przenieś się w świat  sm

aków
 . Skosztuj kuchni z całeg

o św
iata i tradycyjnej kuchni polskiej.   

Cukiernia Karpicko
Jest rodzinną firmą, która powstała w 1990 
roku. Od samego początku istnienia naszym 
priorytetem jest najwyższa jakość wyrobów. 
Cukiernia Karpicko cieszy się uznaniem 
fachowców w branży cukierniczej.

Sevi Oriental
Znajdziesz tu aromatyczne potrawy  
i niecodzienne smaki, które przywiodą 
wspomnienia wakacyjnych klimatów. Sevi 
po turecku oznacza miłość, co doskonale 
odzwierciedla nasze zaangażowanie w sztukę 
gotowania oraz kuchnię orientalną.

Efez 
To oryginalna turecka kuchnia opierająca się na 
tradycyjnych recepturach i przysmakach. Nasz 
personel szkolony jest przez tureckich mistrzów 
kuchni. Sekret kuchni Efez tkwi w najlepszej 
jakości surowcach.

McDonald’s
Jedna z największych na świecie 
sieci restauracji szybkiej obsługi. 

Obejmuje 30 000 lokali w ponad 
100 krajach. Symbolem firmy 
są złote łuki w kształcie litery 
M. Każdego dnia restauracje 

odwiedza 47 mln. gości. 

KFC
Współpracujemy tylko  

ze sprawdzonymi lokalnymi 
dostawcami. Dlatego 

możesz mieć pewność, że 
mięso, które serwujemy 

w naszych restauracjach, 
pochodzi wyłącznie od 

sprawdzonych hodowców. 

Express Kuchnia Marche
W naszej restauracji odkryjesz 

tradycyjne dania kuchni polskiej 
z elementami kuchni świata, 

smakowite wegetariańskie kąski  
i przekąski, niskokaloryczne dania 

fitness oraz mocno owocowe 
soki i orzeźwiające koktajle.

Grycan
Lodziarnia Grycan to 
miejsce, w którym 
nowoczesność splata się 
z tradycją przekazywaną 
z pokolenia na pokolenie. 
Tu spróbować możecie 
pysznych lodów, 
w przygotowanie 
których wkładamy 
wiele serca i pasji. 

Rozpieszczaj podniebienie orientalnymi smakami. 

Kulinarna podróż dookoła świata, pełna egzotycznych smaków.

K
uli

nar
na 

podr
óż
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Kulturalna wiosna w Lubinie. Interesujące wystawy, pasjonujące książki, 
znakomite filmy i moc wrażeń podczas wydarzeń!

Co się dzieje w mieście

W przeddzień Międzynarodowego Dnia Teatru, który 
obchodzony jest 27 marca – Centrum Kultury Muza  
w Lubinie pokaże sztukę autorstwa francuskiego małżeństwa 
Agnes i Daniela Besse. Jest to przedstawienie, które dzięki 
humorystycznym dialogom obnaża słabości związku pomiędzy 
kobietą i mężczyzną. “Psiunio” to sztuka teatralna, która poprzez 
serię zabawnych sytuacji i nieporozumień ukazuje różnice 
pomiędzy światami obu płci. Wzajemne zarzuty, jakie stawiają 
sobie małżonkowie po zaginięciu ukochanego pieska, balansują 
na granicy absurdu. W spektaklu występują: Hanna Śleszyńska, 
Piotr Polk, Tomasz Sapryk. 

26 marca 2017 r., godz. 17:00, 20:00, duża sala Centrum Kultury 
Muza w Lubinie, bilety: 60/70 zł

Seanse Dyskusyjnego Klubu Filmowego przyciągają w każdą środę do lubińskiej Muzy 
widzów spragnionych filmów innych niż te, które na co dzień można obejrzeć  

w telewizji czy w kinie. W tym cyklu prezentowane są ciekawe filmy polskie 
i europejskie, zdobywcy Oscarów i laureaci nagród na festiwalach filmowych oraz 

interesujące dokumenty. DKF staje się coraz bardziej atrakcyjną propozycją. W 2016 r. 
filmy pokazane w Muzie w ramach DKF-u obejrzało prawie 5 tysięcy osób.

Środy, godz. 19:00, Kino Muza w Lubinie, bilety: 13 zł (karnet miesięczny: 40 zł)

Ośrodek Kultury Wzgórze 
Zamkowe zaprasza na 

wystawę pt. „Stare obrazki 
ze zwierzętami”, która 

będzie dostępna  
w Galerii Zamkowej  

od 7 do 29 marca 2017 r. 

Wystawa składa się  
z zoologicznych grafik 
ze zdigitalizowanych 

zbiorów Biblioteki 
Narodowej, dostępnych 

na stronie www.polona.pl. 
Wyboru zwierząt dokonał 

Łukasz Kozak, redaktor 
Polony, autor strony Stare 

obrazki ze zwierzętami  
i Discarding Images.

07-29.03 marca  
2017 r., Ośrodek Wzgórze 

Zamkowe w Lubinie

VIII edycja Dziecięcego i Młodzieżowego Przeglądu Tanecznego 
Dolnego Śląska – „Lubin Dance” odbędzie się w Centrum Kultury Muza 

w Lubinie w dniu 13 maja. Impreza skierowana jest do zespołów  
i solistów w wieku do 25 lat. Co roku skupia utalentowanych tancerzy 

 z terenu całego województwa dolnośląskiego. Młodzi artyści rywalizują 
o nagrody i statuetki GRACJI w dwóch kategoriach: taniec nowoczesny 

i minispektakl taneczny. Zgłoszenia do udziału w przeglądzie można 
nadsyłać od 6 marca 2017 r. 

13 maja 2017r., duża sala Centrum Kultury Muza w Lubinie,  
informacje na www.ckmuza.eu

Festiwal “Wiosna kobiet”. Pasje-kreacje-inspiracje.” kierowany jest do pań 
zainteresowanych ciekawymi formami spędzania wolnego czasu, chcących 
poświęcić chwilę uwagi sobie i swoim potrzebom. Organizatorzy zapraszają na 
warsztaty artystyczne i taneczno-ruchowe (również dla mam z dziećmi) oraz 
relaksacyjne i edukacyjne (poświęcone rozwojowi osobistemu). Festiwal odbywa 
się w ostatni weekend marca. Sobota kończy się specjalnym seansem filmowym 
oraz Babskim wieczorem w Klubie Pod Muzami, niedziela natomiast spektaklem 
teatralnym. Szczegółowy program festiwalu znajduje się na stronie www.ckmuza.eu

25-26 marca 2017r., Centrum Kultury Muza w Lubinie
Ro
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„Psiunio” 

Dyskusyjny Klub Filmowy

Wystawa

Lubin Dance

„Wiosna kobiet”
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Korzystaj z wyjątkowych zniżek, 
dzięki karcie podarunkowej dostępnej 
dla klientów Cuprum Arena. Karta 
podarunkowa upoważnia do korzystania 
ze zniżek oraz ofert specjalnych 
wybranych sklepów przez cały rok, 
natomiast bon podarunkowy, to wyjątkowy 
upominek dla bliskich. Bony można 
wykorzystać w 95 sklepach Cuprum 
Arena, dając tym samym obdarowanym 
możliwość samodzielnego wyboru 
prezentu spośród tysięcy rzeczy 
dostępnych na terenie Cuprum Arena. 
Bony Zakupowe dostępne są  
w nominałach 30 zł, 50 zł i 100 zł.  
Lista sklepów honorujących bony oraz 
regulamin znajduje na stronie`:
www.cuprum-arena.pl/bony-zakupowe-
podaruj-bliskim-idealny-prezent

Lista sklepów, w których obowiązują rabaty: Adidas/Reebok; Akuku; Apteka; Betty Barclay; Ecomyjnia; Efez; Enjoy; E-papierosy; 
Esotiq; Fotojoker; Gatta; Giacomo Conti; Greenpoint; Grycan; Inglot; Jatomi Fitness; Jubitom; Kameleon; Karpicko; Kastor; Lavard; 

Matras Księgarnie; McDonald’s; Monnari; New Balance; Saturn; Szachownica; Księgarnie Świat Książki; Tommy Hilfiger;  
Top Art. Varius 13/Lego; Verso; Via la Moda; Vision Express; Wittchen; Yves Rocher; Ziaja

Karta stałego klienta

Krzyżówka z nagrodami
KART
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wych zniżek oraz ofert specjalnych przez cały rok.

Nagradzamy trening umysłu! Rozwiąż krzyżówkę i wygraj podwójną wejściówkę do Kina Helios.
Rozwiązanie wraz z danymi teleadresowymi, tj. imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu należy przesłać, 

korzystając z formularza dostępnego na stronie www.cuprum-arena.pl. Pierwszą osobę, która nadeśle 
prawidłową odpowiedź nagrodzimy jedną podwójną wejściówką do Kina Helios. 

Kolczyki · Jubitom · 1999 zł

Błyszczyk · Yves Rocher · 29.90 zł

Torebka · Wittchen · 549 zł

Kurtka · Greenpoint · 159.99 zł
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Polar 
Martes Sport · 89.99 zł

Buty do biegania 
Martes Sport · 149.99 zł

Salon fryzjerski Revlon 
W kwietniu na terenie centrum 
otwarty zostanie drugi w Lubinie 
salon fryzjerski Revlon Professional. 
Ta prężnie rozwijająca się sieć 
oferuje wysokiej jakości pełen 
zakres usług fryzjerskich  
– fachową poradę zawodowych 
fryzjerek, regenerację włosów, 
czesanie, strzyżenie, farbowanie, 
baleyage, piękne fryzury ślubne, 
a także cover, czyli bezinwazyjne 
odsiwianie. 

Body Kingdom 
W połowie marca dla gości Cuprum Arena 
dostępna będzie wyspa z suplementami 
diety i odżywkami dla sportowców  
oraz osób aktywnych fizycznie. 

Bacówka 
Z przyjemnością witamy nowego 
najemcę. Sieć sklepów firmowych 
Bacówka - Towary Tradycyjne stale się 
rozwija. Jeśli doceniasz jakość 
i smak prawdziwie tradycyjnych wędlin 
oraz innych swojskich rarytasów 
zapraszamy do Bacówki! 

Adidas i Reebook 
Marki Reebok i Adidas, dzielące jedną 
powierzchnię, zdecydowały o odświeżeniu 
i remodelingu swojego salonu. Dzięki 
nowemu zagospodarowaniu przestrzeni 
zakupy staną się jeszcze wygodniejsze 
i przyjemniejsze, a wnętrze zostanie 
urządzone według najnowszych 
standardów firmy. 

T-Mobile
Nowa aranżacja wystroju  
w punkcie sieci T-Mobile  
– jednej z największych sieci 
komórkowych w Polsce. 
Już wkrótce nowe 
odświeżone wnętrze. 

Akuku
Nową aranżację zaplanowano również 
dla sali zabaw dla dzieci AKUKU. Jej 
powierzchnia to 170 m kw. wypełnionych 
atrakcjami dla dzieci. Przestrzenna 
3-poziomowa konstrukcja o wys. 5 
m, w której znajdują się 4 zjeżdżalnie, 
niesamowicie długa podwójna ślizgawka, 
basen z kulkami i 3-poziomowy tor 
przeszkód.

Plus 

W salonie Plus prowadzona jest sprzedaż usług telewizyjnych, 
telekomunikacyjnych, najnowocześniejszego mobilnego Internetu 
LTE, a także usług online, bankowych i energii elektrycznej. Już 
wkrótce salon odświeży swoje wnętrze. 

Rossmann
Gruntowny remont zaplanował także salon 

Rossmann. Marka postanowiła poddać swój salon 
remodelingowi. Odświeżone wnętrza  

to przede wszystkim większa estetyka 
i wygodniejsze dla klientów rozmieszczenie 

artykułów.

Martes Sport
W kwietniu potrwa remont  
w salonie Martes Sport, który 
zostanie przede wszystkim 
powiększony. Sklep Martes 
Sport powstał z myślą  
o ludziach ceniących sobie 
komfort, swobodę  
i wysoką jakość. Zajmuje się 
sprzedażą odzieży, obuwia 
oraz akcesoriów sportowych 
renomowanych marek,  
m.in.: Arena, Hi-Tec, Magnum, 
Martes, Iguana. 
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