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Generalni pokrovitelj
festivala nakupov in zabave
je Zavarovalnica Triglav, d. d.

Festival nakupov in zabave vabi
v soboto, 21. oktobra v BTC City

Center dobrega počutja
Vodno mesto Atlantis

BTC City Ljubljana 21. oktober

Samo v soboto, 21. oktobra!
BTC City Ljubljana, od 9. do 20. ure!
Seznam popustov si oglejte
v Žurerskem vodniku, ki ga boste našli
od 20. oktobra dalje v BTC Cityju
in na spletni strani www.btc-city.com

Kulinarika v
BTC Cityju
Restavracija Argentino za ljudi
s prefinjenim okusom
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Vesela jesen in pestro nakupovanje
Ste že zamenjali letno garderobo z jesensko in zimsko? Že imate tople hlače
in šal za mrzle dni ali dovolj toplih bluz? Če ne, imate priložnost, da vse dobite na enem mestu, v mestu največjih nakupov, kjer vsak najde vse zase. Priložnost, da združite prijetno s koristnim, imate v soboto, 21. oktobra, ko bo v
BTC Cityju v Ljubljani že tradicionalni jesenski Festival nakupov in zabave.
Veselje, zabava, ugodno nakupovanje, druženje s prijatelji. Vse to vam nudimo
na enem mestu - v BTC Cityju.
V Vodniku lahko preberete, da je pestro in ugodno nakupovanje to jesen v
Dvorani A, kjer vam predstavljamo sedem trgovin. To bo od zdaj tudi redna
rubrika, v kateri vas bomo obveščali z najboljšo ponudbo v mesecu.
Jesen je tudi čas, ko marsikoga premaga prehlad, saj smo zaradi hladnih in
temnih dni premalo na svežem zraku. Ponujamo vam preprosto rešitev, da
prelisičite bolezen in se veselite hladnejših dni: užiti morate čim več svežega
sadja in zelenjave, predvsem vitamina C, ki je edini vitamin, ki ga težko zaužijemo preveč. Veliko izbiro zdrave hrane boste našli na pred kratkim odprti
ekotržnici v BTC Cityju, ki jo lahko obiščete vsak delovnik med 8. in 19. uro
ter ob sobotah med 7. in 18. uro. Kako je bilo ob odprtju, lahko preberete v
Vodniku.
Za zdravo počutje in dvig odpornosti v tem času se priporoča tudi obisk savne
ali bazenov. Vse najdete na enem mestu v največjem Vodnem mestu pri nas, v
Atlantisu v Ljubljani. Atlantisova Dežela savn obsega zunanji atrij in dve nadstropji v notranjem delu. Nudi dvanajst tematskih savn, ki so namenjene obiskovalcem s še tako velikimi pričakovanji. Uživate lahko v panoramski, rudniški, planšarski in zemeljski savni. Tisti, ki se vam v teh jesenskih dneh zunaj
zdi prehladno, pa lahko preizkusite Atlantisove notranje savne, od evkaliptusove, ki je učinkovita preventiva proti prehladu in gripi, finske in parne savne,
ki v kombinaciji omogočata pregrevanje telesa, do infrardeče savne, ki z barvnimi kombinacijami učinkovito poživi vaše telo in vam daje neizmerno energijo. Smo vas prepričali?
Tiste, ki se želijo v tem času intenzivneje ukvarjati s športom, pa vabimo, da
obiščejo Športni center Millenium, kjer boste lahko vadili zdravo in pod
strokovnim vodstvom. To jesen so za vas pripravili zanimive programe in dogodke, ki jih ne smete zamuditi. Prvi je že 23. in 24. oktobra, ko boste lahko z
merilniki srčnega utripa Suunto preverili, kako obremenitev vpliva na vaš
srčno-žilni sistem.
Vabljeni torej v BTC City, kjer lahko poleg ugodnih nakupov uživate tudi v
dobri hrani. Na primer v restavraciji Argentino, kjer vas v veliki hiši, grajeni
v slogu tipične argentinske haciende sprejmejo prijazni natakarji. Poznavalci
dobre hrane pravijo, da morate restavracijo Argentino vsaj enkrat obiskati in
poskusiti steake, ki jih pripravljajo iz svežega mesa argentinskega goveda. Mi
smo jih obiskali in bili nad ponudbo navdušeni.
Torej, se to jesen dobimo v BTC Cityju. Pričakujemo vas že 21. oktobra na
Festivalu nakupov in zabave.
Maja Oven
odgovorna urednica

V trgovini BENETTON, v BTC Cityju Ljubljana v dvorani A, smo se tokrat odločili
razvajati moške. Letošnja kolekcija
jesen/zima 2007 vam prinaša pester izbor barvitih puloverjev, udobnega žameta in čudovitih
srajc, ki jih lahko oblečete
tudi za tiste "izjemne priložnosti".
BTC, d. d., Šmartinska 152, Ljubljana
telefon: (01) 585 13 19
www.btc-city.com
naklada: 200.000 izvodov
odgovorna urednica: Maja Oven

Vabimo Vas na ogled nove kolekcije in
vam priznamo 10-odstotni popust pri nakupu nove moške kolekcije, če boste ob
nakupu priložili ta kupon.

oblikovanje in trženje:
A POLET, d. o. o.
Dunajska cesta 51, Ljubljana
telefon: (01) 280 24 50

Vabljeni tudi na ogled novega kataloga
zaključenih kolekcij po ugodnih cenah v
spletni trgovini na www.mpoint.si

distribucija: Pošta Slovenije in Žurnal
tisk: Leykam
Fotografija na naslovnici: Buenos Dias

M point, d. o. o., Benetton, BTC City Ljubljana, dvorana A
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Emporium

Maros

nove
trgovine

Foto arhiv Emporium

Nova kolekcija Natuzzi Le najboljše
Kate Moss bo
Natuzzi, vodilni proizvajalec usnjeza vaše malčke
oblikovala za Topshop nih
sedežnih garnitur na svetu, spet

Jane Shepherdson, produktni vodja Topshopa, Philip
Green, lastnik Arcadie in Kate Moss

Vrhunski britanski supermodel in
modna ikona Kate Moss, je podpisala ekskluzivno pogodbo za oblikovanje oblačil blagovne znamke Topshop. Njeno prvo kolekcijo, ki bo na
voljo v trgovinah v Veliki Britaniji,
boste lahko kupili tudi pri nas v Emporiumu, in sicer spomladi prihodnje leto. Kate Moss je velika ljubiteljica Topshopa in redno nakupuje
v njihovi največji trgovini na Oxfordski ulici (Oxford street) v Londonu. Informacije: Emporium,
telefon (01) 584 48 00.

preseneča s svojo novo kolekcijo. V
njej se harmonično prepletajo novi
materiali, barve, ustvarjalnost in
inovacije.
Iz Natuzzijeve kolekcije 2007 vam
predstavljamo moderno in elegantno
oblikovan model Diagonal. Njegova
posebnost so velike blazine in sestavljivost. Model Diagonal je na voljo v
najrazličnejših postavitvah, dimenzijah in dodatnih elementih - naslanjačih, ležalnikih, kvadratastih blazinah
v usnju ali več vrstah tkanin, med
drugim tudi v novem materialu Alcantara® Elegance - ekskluzivni prevleki izjemne debeline. Odlikujeta jo
lahkotnost in žameten otip, ki zagotavlja nepopisno udobje. Najnovejša
kolekcija Natuzzi je na ogled v BTC
Cityju, Maros, dvorana 2, in v novi
trgovini Natuzzi na novi lokaciji na
Šmartinski cesti 53. Informacije po
telefonu (01) 586 24 80.

Foto arhiv Maros

Buši je nova trgovina v BTC Cityju,
ki skrbi za dojenčke, otroke in mamice. Ponuja izdelke visoke kakovosti,
vrhunskih blagovnih znamk; predvsem didaktične igrače, ki spodbujajo učenje in razvoj dojenčkov in

pa, so: Maclaren (vozički, ki so trenutno najbolj priljubljeni v Londonu), Cybex (najboljši avtosedeži v
svojem razredu), Leander (vrhunsko
pohištvo, oblikovano na Danskem),
Tiny Love (didaktične igrače za dojenčke), Boikido (lesene igrače izredne kakovosti), Tinti (zabavne barve za igro v vodi), Galt (didaktične
igrače za malo starejše), One Tree
Hill (modni, kakovostni vozički), Mozzee (nenavadni stolčki), FunToSee
(ogromne nalepke za sobo) ... Pred
kratkim so naši sprinterki Alenki
Bikar podarili najnovejši model vozička Maclaren MX3. Vabljeni v
trgovino Buši v BTC City, dvorana 6
(v Svetu obutve, med trgovinama
Baby center in Müller). Informacije
po telefonu (01) 585 22 15.
nove
trgovine

Foto arhiv trgovina Buši

malo starejših otrok. V trgovini lahko
dobite najbolj inovativne in najmodernejše izdelke z vsega sveta za
otroke. Igrače blagovnih znamk Tiny
Love, Boikido in Galt so testirane in
primerne za najmlajše. Teste izbrane
igrače si lahko vedno ogledate. Blagovne znamke, ki jih trgovina zasto-

Trgovina Challenge
v dvorani A
Sredi oktobra so v dvorani A v BTC
Cityju v Ljubljani odprli novo trgovino z oblačili za mlade, športno
konfekcijo, čevlji in opremo. Prvič v
Sloveniji se celovito ponujajo nekatere svetovno znane blagovne znamke, kot so The North Face, O'Neill,
Marmot, Grifone, Tatonka, Life is

Zanimivosti in novice

5

www.btc-city.com

Ta veseli četrtek za zdravje
V akciji Zdravje, dober dan! so zadnji četrtek v septembru na tržnici BTC City sadje in zelenjavo
ponujali znani Slovenci, sledila pa je še otvoritev največje ekotržnice v Sloveniji.
Zadnji četrtek v septembru je bilo na pokriti tržnici v BTC Cityju še kako
živahno, saj se je vse popoldne odvijala zanimiva akcija Ta veseli četrtek
ali zdravje, dober dan! Žal je splošno znano, da je Slovenija prav na repu
evropske lestvice po porabi sadja in zelenjave. In prav to je bil tudi
razlog za omenjeno akcijo.

Foto arhiv Challenge

Good, Barts in Red Fox. Oblačila in
obutev za prosti čas teh znamk se
predstavljajo s široko ponudbo, predvsem pa za navdušence nad smučanjem in snowbordanjem. Navdušujejo modni dizajni in zelo kakovostni materiali, preizkušene linije
za ekstremne razmere in za dnevni
pohod po ulicah ... in barve …
O'Neill ponuja oblačila za vse, ki so
mladi (pa ne samo po starosti): za

nove
trgovine

E-igrače tudi
v dvorani A

Foto arhiv Eigrače

Podjetje Aztek, d. o. o., je v mesecu
oktobru odprlo novo trgovino Eigrače z otroškimi igračami v spodnji
etaži dvorane A v BTC Cityju v Ljubljani. V prodajalni je pestra ponudba raznovrstnih igrač. Posebno ugodna in raznovrstna je ponudba baterijskih vozil in radijsko vodenih igrač. Del programa je mogoče dobiti
tudi v spletni trgovini www.eigrace.com.Vabljeni v novo trgovino
Eigrače v spodnji etaži dvorane A!
Telefon (01) 585 22 13.

Salon
Creatina

Disney corner
za najmlajše
V Salonu Creatina v dvorani
2 v BTC Cityju
so odprli nov
oddelek, ki so ga imenovali Disney
corner (Disneyjev kotiček). Disney corner je prodajalna v prodajalni, saj v
tem kotičku najdemo najboljše teks-

a pisanih stojnicah so sadje in
zelenjavo prodajali številni znani Slovenci: Saša Lendero, Sanja
Grohar, Tanja Tušar, Pia Pustovrh,
Vili Resnik, Zoran Janković, Miran
Stanovnik, Boštjan Kljun, Zmago Jelinčič, Marko Baloh, David Primožič,
med prodajalci pa se je znašel tudi
predsednik uprave BTC Jože Mermal, ki je točno ob 17. uri slovesno
odprl največjo ekotržnico v Sloveniji.
Med obiskovalci je bil tudi Slavko
Dragovan, župan iz Metlike, ki je s
seboj pripeljal sod metliške črnine in
jerbas belokranjskih pogač. S pihal-

nim orkestrom, ki je počastil dogodek, je prišel tudi podžupan iz Lenarta, Karl Vogrinčič, z njim pa
pravcati "original" iz Slovenskih goric, po imenu Korel. Razglasil se je
za zapriseženega čuvaja vinogradov,
s seboj pa je prinesel polno košaro
štajerskih dobrot.
Tisti, ki ste akcijo Ta veseli četrtek
ali zdravje, dober dan! zamudili,
lahko ekotržnico obiščete vsak delovnik med 8. in 19. uro ter ob sobotah med 7. in 18. uro in se prepričate o pestri in zdravi ponudbi.

tilne stvari za otroke. Disneyjeva posteljnina ima originalno licenco in je
v 20 različnih vzorcih, primernih za
deklice in dečke. Disney corner
zagotavlja kakovostno posteljnino in
ekološko naravnano proizvodnjo. V
Disney cornerju so vsi proizvodi ekološko varni ter varujejo nežno otroško in mladostno kožo.

Akcija Najlepša
trgovina je končana

Fotografije arhiv BTC City

N

L

Foto arhiv Salon Creatina

dekleta preizkušene ženske fitinge
hlač in jaken, za fante hlače vseh
krojev in jakne vseh debelin. Znamke The North Face ni treba posebej
predstavljati - je nekaj posebnega.
Marmot vodi v ponudbi soft shel
materialov, Grifone v perilu, oblekah za kolesarje, jaknah za plezanje,
Barts kape za vsako glavo itd. Vsaka
znamka je znana po svojem izdelku.
Trgovina je med trgovinama Stiefelkoenig in Meblo. Vabljeni na ogled.
Informacije tudi po telefonu
(01) 585 22 21.

Disney corner ponuja tudi originalne Disneyjeve preproge. So različne
velikosti in spodbujajo otroško igro.
Disneyjevi predposteljniki so veselih
barv, preprogice, ki so namenjene
otroški igri, pa so vzdržljive. Otroške
odeje, primerne za pokrivanje naših
najmlajših, so lepih pastelnih in žarečih barv, ki razveseljujejo otroške
sobe. Disney corner ponuja največjo
izbiro Disneyjevih tekstilnih proizvodov v Sloveniji. Ker prihaja čas obdarovanj ob Miklavžu, božiču in novem letu, lahko že zdaj v miru izberemo darilo za svoje najmlajše.
Vabi vas Disney corner - svet najmlajših. Več informacij:
Salon Creatina, BTC City, dvorana 2,
telefon (01) 542 66 06,
spletna stran www.creatina.si.

etošnji Izbor najlepše trgovine v
BTC Cityju se je zaključil. Za
najlepšo trgovino v BTC Cityju ste
lahko glasovali od 1. junija do 14.
oktobra letos. Prispelo je veliko kuponov z vašimi glasovi. Vsem sodelujočim pri izboru najlepše trgovine v
BTC Cityju se iskreno zahvaljujemo.
Svoje delo je opravila tudi strokovna
komisija, ki so jo sestavljali etnolog
Janez Bogataj, predsednica Društva
aranžerjev Ljubljane Tatjana Albreht, arhitektka in oblikovalka Tatjana
Lješevič ter komunikologinja Alenka
Loboda.
Razglasitev prvih treh najlepših
trgovin v BTC Cityju in podelitev
priznanj bo 21. oktobra na Festivalu nakupov in zabave, kjer bomo
med vsemi zbranimi kuponi izžrebali tudi nagrajence BTC-jevih darilnih bonov v vrednosti 50.000,
25.000 in 10.000 tolarjev.
Vsak zadnji četrtek v mesecu, od junija do oktobra, smo med prejetimi
kuponi izžrebali tudi pet nagrajencev, ki so prejeli eno od praktičnih
nagrad. Nagrade so bile štiriurna
vstopnica za Svet doživetij v Vodnem
mestu Atlantis, potovalna torba, set
za badminton, žoga in majica. Žrebanja so potekala 29. junija, 27. julija, 31. avgusta in 28. septembra v
dvorani A ob prisotnosti organizatorja akcije, predstavnika BTC, d.

d., in predstavnika trgovcev. Praktične nagrade so prejeli Endi Marič,
Ljubljana Polje, Urška Bosnar, Ljubljana, Marija Anžur, Ljubljana, Teja
Strban, Ljubljana Črnuče, Tanja
Ferkulj, Ljubljana, Stojan Rudovič,
Ljubljana, Nina Polajner, Mengeš,
Tamara Herga, Ljubljana, Tatjana
Bahorič, Ljubljana, Saša Ručigaj,
Trzin, Martina Tašker, Ljubljana,
Jelka Vrhunec - Topolovec, Vrhnika, Ana Marija Kervi, Škofja Loka,
Alenka Jančar, Zalog, Nina Špiler,
Cerklje ob Krki, Urška B. Jelen,
Ljubljana, Zdenka Plot, Ljubljana,
Maja Bensa, Ljubljana, Martin Mavec, Ig in Urška Habjan, Dol pri
Ljubljani. Čestitamo!
Trgovine so namenjene vam, dragi
obiskovalci BTC Cityja, in predvsem
zaradi vas si želimo, da BTC City postane mesto najlepših trgovin.
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Restavracija Argentino
za ljudi s prefinjenim
okusom

svojem kozarcu, saj so argentinska
vina izredno prefinjenega okusa. Restavracija Argentino lahko sprejme
do 400 gostov, polovico na prijetnem vrtu, zato je primeren kraj za
praznovanja, za zaključene družbe ali
pa tudi za večerjo v dvoje, saj boste v
enem od kotičkov lahko intimno
uživali ob okusno pripravljeni hrani.

restavraciji Argentino vas sprejmejo prijazni natakarji, opravljeni v argentinsko nošo. Jedi pripravljajo po tradicionalnih argentinskih receptih na tipičnih žarih, ki so
jih samo za to pripeljali iz Argentine. V žarih tli trd tropski argentinski les dreves algarrobo in quebracho blanco, ki daje hrani prav poseben, enkraten okus. Meso, govedina najvišje kakovosti, ima poseben
okus in aromo ter vsebuje zelo malo
maščobe in je pomemben vir železa,
vitaminov B1, B2 in B12 ter proteinov, pomembnih za obnavljanje
tkiv.
Tradicionalni argentinski recepti temeljijo na svežem govejem mesu,
obed pa spremlja odlično argentin-

V

sko vino iz trte, ki uspeva na zelo
rodovitni prsti, dan za dnem obsijani s soncem. To boste opazili tudi v

V restavraciji Argentino na zdrav način
pripravijo meso na žaru, kjer tli žerjavica
iz tropskega lesa. Meso argentinskega goveda je vedno sveže, nikoli zamrznjeno.

Obiščite restavracijo Argentino, kjer
vas bodo prijazno postregli vsak dan
med osmo uro zjutraj in polnočjo vse dni v letu, razen ob nedeljah in
praznikih. Izberite krepak mesni zalogaj, sočno skledo zelenjave, hiter
tapas ali sladico ter uživajte ob ritmih čustvenega argentinskega tanga,
ob katerem boste hitro pozabili na
vsakodnevne skrbi.

Foto Aljoša Rebolj

Restavracija Argentino je vrata odprla pred dvema letoma. Na zanimivi
lokaciji v BTC Cityju, nasproti Emporiuma in zraven Zare, je tisoč kvadratnih metrov velika hiša z izredno prostornim vrtom, grajena v slogu
tipične argentinske haciende. Poznavalci dobre hrane pravijo, da morate
restavracijo Argentino vsaj enkrat obiskati in poskusiti steake, ki jih
pripravljajo iz svežega mesa argentinskega goveda. Mi smo jih obiskali
in bili nad ponudbo navdušeni.

Več informacij o ponudbi
restavracije Argentino
dobite po telefonu
(01) 523 36 30, (031) 600 900
ali e-naslovu info@argentino.si
Restavracija Argentino je odprta
od ponedeljka do četrtka
od 8. do 23. ure
petek in soboto od 8. do 24. ure
Ob nedeljah in praznikih je zaprto.

Pestro nakupovanje
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Trgovine v BTC Cityju
se predstavijo
Hladnejši dnevi, šelestenje jesenskega listja in nakupi zimskih suknjičev so že
zelo resni znaki, da se hitro približuje zima. V BTC Cityju to dobro vedo in so
na prihajajoče jesensko-zimske razmere že dobro pripravljeni. V prodajalnah
že visijo topli modeli, police se šibijo pod težo oblačil, v katerih vam ne bo le
toplo, ampak se boste v njih tudi dobro počutili. V dvorani A seveda niso
pozabili na obutev, ki v teh prehodnih jesenskih dnevih niti ni precej drugačna
od spomladanske - mora namreč prenesti tudi nepričakovan dež ali blatno
lužo. Ampak: ne glede na to, ali se boste to jesen vračali v šestdeseta in
sedemdeseta leta ali potovali v prihodnost, je najpomembneje, da se obujete
tako, kot vam najudobneje. Za to bodo poskrbeli v BTC Cityju, kjer boste
izbrali tudi tak ali drugačen dodatek, kar bo izbrani obleki in obutvi dalo le še
"piko na i". Aja, pa tudi na ljubljence nismo pozabili.
DROGERIJA LOTOS
telefon (01) 585 27 06,
gsm (041) 787 660

PRELI, trgovina z otroško obutvijo
telefon (01) 585 2778

ACCESSORIES
telefon (01) 585 26 34
(pritličje dvorane A)
(01) 585 23 00
(spodnja etaža dvorane A)
V trgovinah Accessories prodajajo vse vrste modnih dodatkov
za vse priložnosti, primernih
za dame vseh starosti. Obiščite
eno od trgovin v dvorani A v BTC Cityju v Ljubljani in se prepričajte o pestri
ponudbi nakita (uhani, zapestnice, ogrlice), torbic, pasov, šalov, dodatkov za
lase, denarnic in drugih dodatkov v različnih barvah in oblikah.

MANIA
telefon (01) 585 13 84
V spodnji etaži dvorane A je trgovina Mania, v kateri lahko izberete
žensko konfekcijo in modne dodatke: torbice, pasove in rute. Ponujajo
tudi veliko izbiro džinsa, ki pristoji
gospodičnam in starejšim gospem.
Izbrana oblačila lahko kombinirate z
raznimi majicami, pleteninami, srajcami, bluzami različnih blagovnih
znamk (De.facto, Pepper corn, Oxmo). V trgovini so še elegantne in
udobne hlače, krila, suknjiči, jakne
in bunde. Prepričani smo, da boste s
pomočjo prijaznega osebja gotovo
našli nekaj zase!

PLANET MODE
telefon (01) 585 27 12

TUKANO ZOO & VRT
telefon (01) 585 20 98

Fotografije Aljoša Rebolj in arhivi trgovin

Boutique Katja ponuja modna ženska in moška oblačila za vsakogar in
za vse priložnosti. Trgovina je v spodnji etaži in zgornjem nadstropju
dvorane A, kjer si lahko ogledate
najnovejšo kolekcijo toplih oblačil za
hladne jesenske in zimske dni. Ponudbo si boste kmalu lahko ogledali
tudi na spletni strani www.boutique.si. Obiščite boutique Katja in
pripravljeni pričakajte jesen.

V trgovini Preli v kleti dvorane A
vam za brezskrbne jesenske in zimske dni ponujajo pestro izbiro otroške obutve GORE-TEX znamke Superfit, ki se odlikuje po tem, da so
stopala vselej na toplem in suhem,
poleg tega pa koži omogoča dihanje;
copatki znamke Ciciban, Superfit in
DeFonseca; gležnarji in škornji Ciciban ter šolske copate SITAR (vse do
številke 46).

V drogeriji Lotus v dvorani A (vhod
A4, A5) vam bodo z veseljem svetovali, katere kreme uporabljati glede
na tip oziroma stanje kože na obrazu
in telesu. Poleg vrhunske kozmetike
La Prairie in Biodroga za obraz in
telo so na policah še kozmetike Carltone in Keune za lase in lasišče, Talika za oči in Abalico za nohte in roke. Razveselili vas bodo tudi s pestrim izborom ženskih in moških usnjenih denarnic in pasov, druge usnjene galanterije in z uporabnim darilnim programom.

V jesenskem času vas po nakupih
vabi Tukano zoo & vrt center BTC
City (dvorana 6, zraven avtopralnice), ki z velikim izborom hrane in
opreme za male živali razveseljuje in
razvaja svoje kupce, ki želijo
zadovoljiti želje in potrebe hišnih ljubljenčkov.
V mesecu novembru so v
centru Tukano zoo & vrt
izbrali izde-

BOUTIQUE KATJA
telefon (01) 585 27 22
(zgornja etaža)
(01) 585 16 45
(spodnja etaža dvorane A)

lek meseca: akvarij 60 x 30 x 30 cm 54L po akcijski ceni 15.990,00 tolarjev (66,725 evra). Akvarij vsebuje
stekleno posodo, pokrov z lučjo,
grelnik vode, notranji filter Eheim
in termometer. Vsem, ki boste
kupili omenjeni akvarij v
trgovini v BTC Cityju, bo Tukano
zoo & vrt podaril
10 kg belega ali
rjavega akvarijskega peska.

Podjetje Hapis, d. o. o., v trgovini
Planet mode v dvorani A ponuja
obutev in galanterijo priznanih blagovnih znamk Gucci, Valentino, Rocco Barocco, Cavalli, Sergio Tacchini, Keisha, Gmv, Naomi, Barbara
Bucci, Ella, Midec, D&A, Bruno
Bruni, Lancaster, Nicola Benson,
Oxygen, La'Edo, Siorelli, Freemood,
Monterx. Vse izdelke navedenih blagovnih znamk lahko dobite v kompletu: obutev, torbica, denarnica in
pas.
OPTIKA CLARUS
telefon (01) 585 20 00
V optikah Clarus ste vabljeni na jesenske preventivne okulisitične preglede, kjer vam bodo odlični specialisti oftalmologi pregledali oči, njihovi prodajalci pa se bodo najbolje
potrudili, da vam pomagajo pri izbiri korekcijskih očal za vaš sodoben
oziroma trendovski izgled. V Clarusovem paketu "DOBER VID" vam
ponujajo osnovni okulistični pregled
za očala, okvir za korekcijska očala,
dioptrijska stekelca, montažo, etui,
krpico in spray za samo 19.900 SIT
(83,04 EUR). (Cena je preračunana po
tečaju zamenjave Banke Slovenije 1EUR =
239,64 SIT. Cena velja samo za navedeni paket
"DOBER VID" ob gotovinskem plačilu. Velja do
razprodaje zalog v poslovalnicah Oprika Clarus
po vsej Sloveniji).

Informacije: Optika Clarus,
BTC City Ljubljana, dvorana 4,
www.optikaclarus.si

Generalni pokrovitelj
festivala nakupov in zabave
je Zavarovalnica Triglav, d. d.
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Za zdravje in užitek
www.btc-city.com

Jed meseca v restavraciji City

Ribji file - postrv
na zelenjavi iz ponve
Potrebujemo: postrv, oljčno olje,
sol, čebulo, česen, pinjole, koromač, korenje, gobe, bučke, belo
vino
Priprava: ribo očistimo in narežemo na fileje. Posolimo jih ter spečemo na oljčnem olju, in sicer na
žaru, v ponvi ali pečici. Medtem
pripravimo zelenjavo iz ponve.
Zelenjava iz ponve: v kozici na
oljčnem olju prepražimo pinjole,
dodamo na rezance narezano čebulo, koromač, korenje, šampinjone in bučke. Sestavine na hitro

prepražimo, solimo, dodamo sesekljan česen, peteršilj in malo belega
vina ter prevremo v približno treh
minutah.
Pečen ribji file položimo na zelenjavo iz ponve. Kot prilogo postrežemo kuhan peteršiljev krompir.
Za ribji file lahko uporabimo različne ribe, kot so brancin, orada, skuša, morski list, ostriž in druge
Tudi zelenjavo za ponev lahko kombiniramo po želji oziroma uporabimo sezonsko zelenjavo.

Okrepimo imunski
sistem z vitaminom C
Jesenski dnevi se začenjajo z bolj hladnim in vlažnim jutrom in tudi čez
dan bomo najbrž zaradi slabšega vremena manj na svežem zraku. Tudi
svežega sadja in zelenjave pojemo v jesenskem času manj kot poleti. To
pa pomeni, da se počasi zmanjšuje naša odpornost. Vendar pa jo lahko
prelisičimo. Najlaže in najučinkoviteje to storimo z uživanjem ustrezne
hrane in vitaminov, predvsem vitamina C.

V

itamin C je edini vitamin, ki ga
težko zaužijemo preveč. Deluje
protivnetno, sodeluje pri uničevanju
strupov, ki pospešujejo nastanek raka, krepi imunski sistem, spodbuja
delovanje vitamina E, pomaga izrabljati železo, vpliva na delovanje ščitnice in še bi lahko naštevali. Naravni viri vitamina C so v sadju, največ

pa jih je v surovi zelenjavi. Pri kuhanju zelenjave v vodi se namreč izgubi skoraj 50 odstotkov vitamina C.
To velja tudi za sadje in zelenjavo, ki
nista sveža. Nikar ne pozabimo na
jedilne buče, ki so prijetna popestritev in osvežilna vitaminska jed in še
z vsemi vrstami zelenjave in mesa jih
lahko kombiniramo.

Restavracija City je odprta
od ponedeljka do petka
od 8. do 18. ure.
Za več informacij pokličite
(01) 585 19 97 ali 051 344 411.

Foto Katarina Šauperl

Foto Aljoša Rebolj

Martinova pojedina
Od 6. do 10. novembra, v času martinovanja, boste lahko v restavraciji
City prišli na Martinovo pojedino, in
poskusili pečeno gos, mlince, dušeno rdeče zelje in kozarec mošta.

Vodno mesto Atlantis
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www.btc-city.com

Bazeni in savne
v centru dobrega
počutja

I

n zdaj, v jeseni, je ena od možnih
poti za "pobeg" pot v savno, v Atlantisovo Deželo savn. Savna je najboljše globinsko čiščenje za kožo, saj
vročina razširi pore in s potenjem se
izločijo prah, odmrle celice in umazanija. Zaradi pospešenega bitja srca
kri kroži hitreje, koža se dobro prekrvavi in postane rožnata. Ledvice
hitreje izločijo sol, strupene in od-

padne snovi. Savna zelo dobro učinkuje na zdravje, saj pregretje telesa
poveča imunsko odpornost ter omejuje psihični in fizični stres. Bolečine
in napetost v mišicah ter sklepih
zbledijo. Veliko ljudem zagotavlja
dober nočni spanec. Atlantisova Dežela savn obsega zunanji atrij in dve
nadstropji v notranjem delu. Nudi
dvanajst tematskih savn, ki so na-

Zdravniški nasveti v Termalnem
templju Vodnega mesta Atlantis
Živimo v času, ko različne obveznosti, dejavnosti in aktivnosti vse težje
opravimo v začrtanem urniku, skoraj
nemogoče pa jih je združiti ali jih
urediti pod isto streho. Celo tiste
užitke, ki si jih žal veliko preredko
privoščimo (masaže, savne, bazeni in
drugo), boste od zdaj naprej lahko
združili z brezplačnimi zdravniškimi
nasveti kar ob robu bazena. Ne verjamete? Več kot to, da vas povabimo,
da zaplavate v Atlantisu in obiščete
zdravniške strokovnjake, ki vam bodo ob četrtkih od 18. do 20. ure na
voljo ob enem od bazenov, ne moremo narediti. Lahko pa vam namignemo, da tako sproščenega in osebnega stika verjetno ne boste deležni
nikjer.
Kaj morate narediti? Vzemite si nekaj ur, se zapeljite do Vodnega mesta
Atlantis, oblecite se v kopalke in zaplavajte ali pa si privoščite savno.
Vmes lahko mirno razmislite, če
imate za strokovnjaka, ki vam je tisti
dan na voljo, kakšno vprašanje, se
opogumite, prisedite k njemu na sosednji stol ob bazenu in ga v miru
vprašajte o vsem, kar vas zanima.
26. 10. Kardiologija:
mag. Dunja Latifič-Jasnič, dr.
med., spec. kardiologinja
2. 11. Oftalmologija:
Kristina Mikek, dr. med., spec.
oftalmologije
9. 11. Ortodontija:
dr. Elizabeta Zaletel, dr. med.
16.11. Rehabilitacija:
asist. dr. Edvin Derviševič, dr.
med., spec. za medicino športa

menjene obiskovalcem s še tako velikimi pričakovanji. Zunanje savne, ki
so v podobi lesenih, med seboj ločenih hišic iz posebnega polarnega
lesa kelo, starega več sto let, so vse
finske savne, v katerih je 80 do 95
stopinj Celzija in 10- do 15-odstotna
vlažnost. Uživate lahko v panoramski, rudniški, planšarski in zemeljski
savni. Tisti, ki se vam v teh jesenskih
dneh zunaj zdi prehladno, pa lahko
preizkusite Atlantisove notranje savne, od evkaliptusove, ki je učinkovita
preventiva proti prehladu in gripi,
finske in parne savne, ki v kombinaciji omogočata pregrevanje telesa, do infrardeče savne, ki z barvnimi kombinacijami učinkovito poživi
vaše telo in vam daje neizmerno
energijo.
Kopanje in savnanje poživlja
Jesen je čas, ko nas nenapovedano

obišče tudi prehlad. Pri prvih znakih
prehlada ali gripe lahko savna okrepi odpornost in omeji razmnoževanje virusov. Koristna je tudi pri nižjem krvnem tlaku - če je ožilje preohlapno, se njegova dinamika uredi,
prav tako se uravnoteži visok krvni
tlak. Savnanje pa je nemalokrat še
bolj koristno, če je v kombinaciji s
plavanjem. Slednje namreč izboljša
kakovost življenja in počutje, ohranja telesne in umske sposobnosti ter
dobro zdravje. Popolnoma se lahko
umirite in spočijete na prelepi galeriji Termalnega templja, ki je izdelana iz naravnega lesa. Svoj prosti
čas in vsakdanjo utrujenost lahko
preženete tudi v kaskadnih kopelih,
ki jih sestavljajo trije bazeni v različnih višinah, med katerimi se pretaka slana voda. Obiskovalcem Termalnega templja predstavljajo prostor za umirjen počitek, saj se iz njih
ponuja panoramski pogled na notranji termalni bazen v Termalnem
templju.
Plavanje kot aerobna vadba zelo koristi pri uravnavanju krvnega tlaka,
zmanjšuje nevarnost pojava bolezni
srčno-žilnega sistema, povečuje porabo kisika, izboljšuje in lajša dihanje (zaradi vlažnega zraka je koristno tudi za astmatike), zmanjšuje
krvni holesterol, povečuje holesterol
HDL (tako imenovani dobri holesterol), pomaga uravnavati telesno težo, krepi sestavo kosti ... Poleg vsega
naštetega preprečuje in blaži tudi
blage oblike depresije in pojav sladkorne bolezni pri odraslih. Vodno
aerobiko lahko v Atlantisovih bazenih vadite vsak torek, sredo in četrtek ob 20. uri, v času veselih uric,
zato vam v Atlantisu priznajo 20odstotni popust pri nakupu vsto-

otroci izkoristijo v otroškem kotičku,
kjer se lahko igrajo z didaktičnimi
igrami.
Če vam bodo pošle moči, jih boste
lahko napolnili z odlično ponudbo
restavracije v Atlantisu ali pa se
ohladili z domačim sladoledom.
Vstopnica za otroke in šolarje že od
1.450 SIT (6,05 EUR) dalje (za
dveurno vstopnico v Svet doživetij)!
Več informacij o jesenskih programih v Atlantisu dobite na
spletni strani
www.atlantis-vodnomesto.si,
po telefonu (01) 585 21 00
ali na recepciji Vodnega mesta,
vsak dan med 9. in 23. uro.

Posebna ponudba za podjetja
in sindikate
Po vsakem delu potrebujemo počitek, pravijo strokovnjaki. Zato v Atlantisu mislijo tudi na tiste, ki bi se
po delu radi aktivno sprostili. Za
vsa podjetja in sindikate so pripravili posebno ponudbo, kjer jim bodo ob nakupu 10, 20 ali več vstopnic za programe Vodnega mesta
Atlantis priznali 25-odstotni popust. Po prejšnjem dogovoru pa
bodo za njih pripravili tudi posebne ure vodne aerobike. Vse, kar
morate narediti, da pokličete v Atlantis na (01) 585 21 00 in svojim
delavcem omogočite aktivno sprostitev.

pnice. Tistim, ki ste člani Kluba BTC
City pa nudijo še dodatni 5-odstotni
popust. Bazeni in savne v Atlantisu
vam nudijo vse, da boste tudi v letošnji jeseni lahko učinkovito poskrbeli
za svoje zdravje. Samo obiskati jih
morate!
Juhuhu, jesenske počitnice so tu!
V času jesenskih šolskih počitnic
smo v Atlantisu za šolarje pripravili
aktivne in adrenalina polne počitnice v Svetu doživetij. Program aktiv-

Fotografije arhiv Atlantis

Lep videz je resda osebna zadeva in ga je tako treba tudi obravnavati. Če
želite več pozornosti nameniti sebi, najbrž veste, kam je treba. In najbrž
tudi veste, da obisk parfumerije ali drogerije pač ne zadostuje več ...
Dandanes se vse bolj posvečamo skrbi za zdravje - ne le telesa, marveč
tudi duha. Ko smo zdravi, smo taki tudi videti, obenem pa še lepi. Idealni
prostorčki za okrevanje telesa in duha, za vzdrževanje zdravja in lepote,
ne nazadnje tudi za podaljševanje življenja so bazeni. In če so v bližini še
savne, je dobro počutje vse bliže ... Vse to najdete na enem mestu v
največjem Vodnem mestu pri nas, v Atlantisu v Ljubljani. Vse več nas je,
ki vsake toliko časa radi pobegnemo pred ponorelim svetom in vsakdanjim direndajem ter namenimo pozornost samo sebi. Pa kaj, če nekateri pravijo, da je to egoizem.

nih počitnic vključuje vodeno animacijo, vodno tubo, vodni trampolin, vaterpolo, tobogan in še in še …
Prepustite se toku zabave in popeljite s tokom divje reke novim dogodivščinam naproti. Za adrenalinski
vrhunec zabave pa se spustite po toboganu s črno luknjo, da vam pa sape ne bo vzelo samo enkrat se spustite še po drugem toboganu, z napihljivimi obroči. Po spustu vas bo
spreletel adrenalinski šok in rekli
boste ŠE!!!
Svojih pet minut za počitek pa lahko
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Športni center Millenium
www.btc-city.com

Učinkovito raztezanje pred vadbo, med njo ali po njej - tako imenovani
strečing - je danes nujen del vsake športne dejavnosti. Prav zato v Športnem centru Millenium posebno pozornost posvečajo kompleksnemu, celostnemu raztezanju telesa, ki vključuje tri sklope: dinamično raztezanje,
raztezanje z napravami in statično raztezanje oziroma strečing. Natančno
nadzorovano vadbo, ki ni aerobika z zapletenimi koreografijami, v skupini
do deset vadečih, lahko v Milleniumu preizkusite vsak četrtek ob 18. uri.
trečing se začne z ogrevanjem na
kolesu ob motivacijski glasbi, ki
spremlja celotno vadbo. Raztezanje
povečuje amplitude gibov ramenskega in medeničnega obroča, celotne
hrbtenice in posameznih okončin.
Med vadbo poudarjajo pravilno dihanje, ki bistveno povečuje učinkovitost vadbe. Ker je intenzivnost vadbe
nizka, je primerna za vse starostne
skupine in stopnje pripravljenosti,
odsvetujejo pa jo posameznikom z
resnimi poškodbami in ženskam v
pozni nosečnosti. Podoben program
- vodena vadba za starejše - v Mille-

S

niumu poteka že več let vsak torek
in četrtek ob 10. uri.
Vključite se v program stretch fit v
Milleniumu in preprečite poškodbe
mišic, ki so pogosto posledica hitrih
in nenadnih gibov. Z raztezanjem
boste odpravili tudi bolečine v hrbtenici, ki so pogosto posledica slabe
razteznosti hrbtnih mišic.
Preverite svoj srčni utrip
z merilniki Suunto
Vsaka telesna vadba obremenjuje
naše telo. Vadba vzdržljivosti je namenjena razvijanju in krepitvi srca,

določitvijo primerne intenzivnosti
oziroma območja frekvence srčnega
utripa lahko postopno in najhitreje
napredujejo. Tisti, bolj trenirani, s
spremljanjem frekvence srčnega
utripa vadijo naprednejše načine
vadbe in z natančno izbrano intenzivnostjo vadbe dosegajo višje, tudi
tekmovalne cilje. Spremljanje in določanje intenzivnosti vadbe priporočamo tudi tistim, ki želijo izgubiti
kak kilogram. S sodobno tehnologijo lahko vadimo pametneje, intenzivnost prilagajamo svojim sposobnostim, da ne bi ogrožali svojega
zdravja, in kar najhitreje dosežemo
postavljene cilje.

Vabljeni v športni center Millenium, kjer so za vas pripravili test
merilnikov srčnega utripa SUUNTO, da lahko vsak obiskovalec
preveri, kako obremenitev vpliva
na njegov srčno-žilni sistem. Test
bo potekal 23. in 26. oktobra med
17. in 20. uro v Milleniumu.

Več informacij o programih
športnega centra Millenium
dobite na telefonski številki
(01) 585 15 00
ali na spletni strani
www.millenium.btc.si.

Foto arhiv Milleniumu

Vaje za raztezanje
in merjenje
srčnega utripa

dihal in ožilja. Da bo taka vadba
varna in da bo dosegla namen v
skladu s cilji in trenutnimi sposobnostmi vsakega posameznika, je pomembno, da je primerno intenzivna.
To intenzivnost je mogoče natančno
in zanesljivo spremljati s frekvenco
srčnega utripa, ki daje povratno informacijo o tem, kolikšen napor
predstavlja vadba našemu srčnožilnemu in dihalnemu sistemu. Vsak
posameznik lahko vadbo prilagodi
svoji trenutni telesni sposobnosti
oziroma treniranosti. Pravilna intenzivnost vadbe je še posebno pomembna za začetnike, ki imajo nizko razvite funkcionalne sposobnosti. Z

Modno v BTC Cityju
www.btc-city.com

Ura, več kot
le kazalec časa
Ura je danes več kot le napravica, ki prikazuje čas. Pravzaprav čas počasi narekuje naš tempo življenja in, če podrobneje pogledamo in si priznamo, smo vse bolj časovno naravnani. Ker pa pogled na uro lahko spočije
tudi oči, se oblikovalci trudijo po najboljših močeh in zato je na trgu veliko več modelov kakor včasih. So vseh mogočih oblik in iz različnih materialov. Nekaterim, sploh moškim, pa ura pomeni pravzaprav nakit.
isoko kakovostne ure lahko dosežejo vrednost tudi do milijona tolarjev in več, nekaterim pa ta
modni dodatek ne pomeni toliko, in
si kupijo uro cenejšega razreda. Veliko modnih oblikovalcev in priznanih podjetij je začelo izdelovati različne linije ur in nekaj zelo uglednih

V

znamk smo našli tudi v BTC-jevih
trgovinah med sprehodom po dvorani A. Kakor koli že, ponudba je velika in za vsako ceno smo lahko točni.
Ker modni dodatki danes dobivajo
vse večji pomen, lahko uro lepo
kombiniramo z nakitom.

TRGOVINA SLO WATCH,

TRGOVINA URARSTVO HETA,

dvorana A, zgornji del pritličja.
Telefon (01) 520 61 70

dvorana A, zgornji del pritličja
Telefon (01) 585 26 96

Ura Calvin Klein
53.000,00 SIT
221,16 EUR

Ura Omega planet ocean
661.000,00 SIT

2758,30 EUR

Največja
izbira
svečanih
ženskih
in
moških

Cerutti
moška ura
76.990,00 SIT

321,27 EUR

oblačil.
By American

Šmartinska 15,
dvorana A (spodnja etaža),
1000 Ljubljana,
Telefon (01) 585 27 58

Kulturno v BTC Cityju
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Teater Komedija
BTC v novi sezoni
Dom Teatra Komedije BTC je dvorana Mercurius nasproti poslovnega nebotičnika BTC. Z avtom zavijete s Šmartinske ceste desno in pred novim
rondojem pred BTC takoj levo in že ste pred Teatrom Komedija BTC, na
parkirišču, kjer vam ne zaračunavamo parkirnine. Pred Teatrom je tudi
avtobusna postaja trolejbusa številka 17. Obisk Teatra Komedija lahko
združite z obiskom restavracije z enakim imenom, kot ga ima dvorana Mercurius - pred predstavo ali po njej.
Cena vstopnice stane pri običajnem nakupu 3.240,00 tolarjev (13,50
evra), vse druge oblike nakupa vstopnic pa so cenejše. Za dijake, študente in upokojence po 60. letu bodo vstopnice cenejše za evro in pol,
torej 12,00 evrov (2.875,00 tolarjev). Seveda pa bo treba ob nakupu oziroma pri prevzemu vstopnic predložiti dijaško oziroma študentsko izkaznico ali pokojninski odrezek.
enejše bodo tudi vstopnice za
člane kluba Teatra Komedija
BTC, ki bodo prejeli klubsko izkaznico s prikupnim imenom KOMEDIJANTKA. Cena običajne vstopnice,
kupljene s KLUBSKO IZKAZNICO
KOMEDIJANTKA, bo nižja za 2 evra
- kar pomeni 11,50 evra (2.760,00
tolarjev). Dijaki, študenti in upokojenci, ki bodo investirali v KLUBSKO
IZKAZNICO KOMEDIJANTKA ZA
ŠTUDENTE oziroma KLUBSKO IZKAZNICO KOMEDIJANTKA ZA
UPOKOJENCE, bodo do vstopnice
prišli za dva evra in pol ceneje - to je

C

10,50 evrov ali 2.520,00 tolarjev.
Ob prevzemu Klubske izkaznice Komedijantka bo treba vplačati vsoto,
ki bo ustrezala nakupu osmih (8);
dvanajstih (12); šestnajstih (16);
dvajsetih (20) ali štiridesetih (40)
vstopnic.
Kako boste najlažje prišli
do vstopnice?
Pri blagajni Cankarjevega doma v
podhodu Maximarketa bodo vstopnice na voljo ob osebnem obisku ali
prek telefona (01) 241 72 99 s plačilnimi karticami. Vstopnice lahko

osebno ali prek telefona (01) 520 69
00 kupite tudi v Kompasu v BTC-ju
v dvorani A. Vstopnice bodo v prodaji tudi uro pred začetkom predstave v predvežju Teatra Komedija
BTC. Vsekakor bo mogoče kupiti
vstopnice tudi prek interneta na
spletnem naslovu www.teaterkomedija.si in www.komedijantka.si, vstopnico pa boste nato dvignili pred
začetkom predstave v predvežju Teatra Komedija BTC. Nakup vstopnice
in klubske izkaznice Komedijantka
bo kmalu mogoč prek brezplačnega
telefona 080 1 4266.
Načrtujemo tudi prodajo vstopnic za
podjetja, družbe in zavode na osnovi
t. i. kontosistema. Podjetje, družba
ali zavod lahko na osnovi medsebojne pogodbe vplača na račun Teatra

Komedija BTC določen znesek, njihovi delavci pa nato na osnovi svojega podpisa na poseben formular
dvigujejo vstopnice pri blagajni Cankarjevega doma ali pred začetkom
predstave v dvorani Mercurius, vse
dokler vplačani znesek podjetja,
družbe ali zavoda ni porabljen.
WWW.TEATERKOMEDIJA.SI
Od 3. oktobra 2006 je dostopna nova spletna stran Teatra Komedija
BTC, kjer so predstavljene vse gledališke predstave s programom Teatra Komedija BTC v tekočem tednu
oziroma mesecu z možnostjo (internetnega) nakupa vstopnic in klubskih izkaznic.
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Dobro je vedeti
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Nove filmske poslastice
na velikem platnu Koloseja
N

Fotografije arhiv Kolosej

akupovanje je v današnjem času postalo nov način preživljanja prostega časa. In predvsem nakupovanja oblačil se je treba lotiti z
dobro mero poznavanja mode. V to
nas želi prepričati Hudičevka v Pradi, zabavna in hkrati poučna zgodba,
kako moda in lepotni ideali vplivajo
na naša življenja, ne da bi se tega
sploh zavedali. V glavni vlogah nastopata Meryl Streep, kot hudičeva

urednica modne revije, in Anne
Hathaway (Princeskin dnevnik) v
vlogi nadobudne mlade novinarke,
ki o modi ne ve kaj dosti.
Najbolj nezaželen stavek, ki ga lahko
dekle sliši od fanta, v katerega je
zaljubljena, je: bodiva samo prijatelja. Tokrat pa je fant tisti, ki ga tlači
mora pred tem stavkom. Chris ima

vse, kar bi si lahko želel: je lep, ima
denar in uspešno kariero. Toda naključni obisk rojstnega mesta ga spomni na mladostno ljubezen Jamie, ki

pa ji ni znal povedati, kaj čuti. Odločen, da to popravi, mu na poti stojita
le še dve oviri: ljubosumna manekenka Samantha in dejstvo, da Jamie
v njem še vedno vidi samo prijatelja.
Letos je minilo pet let od terorističnih napadov, ki so uničila stolpnici
WTC v New Yorku. Režiser Oliver
Stone, ki je s svojimi filmi Vod smrti,
Rojen 4. julija, JFK in Nixon zaznamoval številne odločilne trenutke
ameriške zgodovine, se tokrat vrača
z resnično zgodbo o letalskih terorističnih napadih 11. septembra 2001,
ko sta dva moža sredi največjega trpljenja znova našla upanje na življenje.
Več informacij o filmski ponudbi v
Koloseju dobite po telefonu
(01) 520 55 00
in na spletni strani www.kolosej.si

Moj novi jaz
M

ateja Jeraj Povše je 25-letna
šivilja s Klade pri Igu. Je mati
petletne Anje in dveletnega Mateja.
Ob nenehni skrbi zanju ji po navadi
zmanjka časa zase. Zato je bila našega povabila na oktobrsko stilsko
preobrazbo še toliko bolj vesela. Kot
nam je zaupala, se rada lepo obleče
in uživa, ko obišče frizerja ali kozmetičarko.
Izkušena ekipa v frizerskem salonu
Inter studio Joico v dvorani A, kjer
strankam svetujejo glede pričeske,
oblikovanja nohtov, ličenja in celotne nege obraza, je Matejo povsem
spremenila. Posebnost salona so
udobni stoli, ki masirajo vašo hrbtenico, medtem ko vam umivajo lase.
Frizer Matjaž Kamn ji je lase najprej
prebarval v lepo rdečo barvo, nato
pa nanesel dve plasti svetlih bakrenih pramenov. Ker bi Mateja rada
obdržala dolge lase, jo je le malo
postrigel. Spredaj krajše resasto, zadaj pa je pustil daljše. S tako
pričesko Mateja ne bo imela preveč
dela. Med barvanjem je kozmetičarka Anja Šrot Mateji naredila tudi
klasično manikiro ter ji zmasirala
roke. Druga kozmetičarka Anja Matjašec pa je Mateji svetovala o negi
njene kombinirane kože in jo tudi
naličila. Kožo ji je najprej očistila s
čistilno emulzijo, ji nanesla kisikov
serum phytomer in vlažilni serum,
nato ji je oblikovala obrvi ter ji s
korektorjem prikrila manjše nepra-

vilnosti. Nanesla ji je puder v stiku,
ki je bolj obstojen in zato za Matejino kombinirano kožo bolj primeren. Podlago ji je utrdila s pudrom v prahu. Pri ličenju je uporabila profesionalno dekorativno kozmetiko Nico Baggio. Poudarila ji je
oči ter ji nanesla senco v zlati v kombinaciji z barvo melancane, ki je
letos posebej modna. Glede na
Matejino obliko obraza ji je zunanje
dele potemnila, notranje pa posvetlila in tako dobila popolno ovalno
obliko. Na ustnice ji je nanesla
šminko v nevtralni barvi in tako še
bolj izpostavila oči. Za konec ji je na
lica dodala puder v barvi zemlje ter
ličenje s posebnim lakom utrdila.
Lepo naličena je Mateja obiskala še
Emporium, kjer jo je stilistka Talja
oblekla v oblačila španske blagovne
znamke Punto Roma, ki je od letošnje jeseni novost v Emporiumu.
Namenjena je ženskam z močnejšo
postavo. Njihova blagovna znamka
je posebna tudi po tem, da se pri
njih ženska lahko obleče od glave do
pete in k temu dobi ustrezne modne
dodatke, od nakita, torbic, pasov,
rutic. Kolekcijo tedensko dopolnjujejo, dobite pa lahko vse številke do
54.
Po fotografiranju nam je Mateja, ki
je bila navdušena nad svojo novo
podobo, vsa vesela priznala, da ji je
bil ta dan lepo darilo za rojstni dan,
ki ga bo kmalu praznovala.

prej

potem

Si želite spremembo?
Svojo fotografijo, telefonsko številko, naslov in nekaj besed o sebi
pošljite na naslov
BTC, d. d., Šmartinska 152,
1533 Ljubljana,
s pripisom Moj novi jaz.
Vsak mesec bomo nekoga izžrebali
in ga oziroma jo prepustili rokam
naših strokovnjakov.

Nagrade so podeljene
V avgustovskem BTC Vodniku
smo spraševali, koliko otrok je v
skupini na plavalnem tečaju v Atlantisu? Med pravilnimi prispelimi odgovori je enomesečni tečaj

Za novo podobo so poskrbeli:

telefon
(01) 585 16 05

telefon
(01) 584 48 00

plavanja v Vodnem mestu Atlantis
prejela Marta Bavdek iz Turjaka;
denarnico je prejela Anja Papež iz
Ljubljane; japonke pa so dobile
Ajda Mecilošek, Ines Dimitrova in
Maša Jamnikar, vse iz Ljubljane.
Čestitamo!

