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Uvodnik

Akcijske cene
Mnogi pravijo, da je pomlad njihov najljubši letni čas. Narava se prebudi iz
zimskega spanja in kljub vsakoletni spomladanski utrujenosti smo polni
energije in optimizma, z veseljem se odpravimo na sprehod po parkih in
vrveža polnih mestnih ulicah. Raje se oblečemo v živobarvna oblačila in z
barvami ter zanimivimi vzorci popestrimo dodatke v domu, avtomobilu, na
delovnem mestu. Žive barve in pomladni vzorci pa so napolnili tudi trgovine
v BTC Cityju, kjer so za vas pripravili številne pomladne popuste in akcijske
cene, ki vam bodo še polepšali marčevske in aprilske dneve.
Pomlad je tudi čas za spomladansko čiščenje, ob katerem najdemo številne
predmete, ki se v naših omarah, kleteh in na podstrešjih skrivajo še od časa
naših babic. In takrat se spomnimo na svoje najdražje, za katere nam v času
hitrega tempa življenja prevečkrat zmanjka časa. Vzemimo si ga in s tistimi,
ki nam veliko pomenijo, preživimo nekaj uric in vsaj za hip poskušajmo ustaviti čas. BTC City je kot nalašč za druženje. V njem vsak najde nekaj zase.
Da bomo združili prijetno s koristnim, z najdražjimi obiščimo Vodno mesto
Atlantis, kjer bodo z razvajanjem v kozmetičnem, frizerskem in masažnem
salonu poskrbeli za naš videz in dobro počutje, z namakanjem v bazenih in
sproščanjem v savnah pa bomo hitro pozabili na vsakdanje skrbi. Za telesno
kondicijo pa poskrbimo na teniških in badmintonskih igriščih ter v dvorani za
fitnes in aerobiko v Športnem centru Millenium.
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Krst novega balona pred Vodnim mestom Atlantis
Slovenska gimnastična reprezentanca
Gradimo novo krožišče
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INFO TOČKA

v pritličju dvorane A.

BTC, d. d., Šmartinska 152, Ljubljana
telefon: (01) 585 13 15
www.btc-city.com
prodaja vstopnic sistema Eventim:

naklada: 200.000 izvodov
odgovorna urednica: Maja Oven

GLASBA

koncerti v Sloveniji in tujini

oblikovanje:
IMPAKTUM, d. o. o.
Dunajska cesta 51, Ljubljana
telefon: (01) 280 24 50

KULTURA

gledališče, opera, balet ...

ŠPORT

nogomet, košarka, rokomet, hokej ...

DRUŽINA

predstave za otroke ...

trženje:
BTC d. d., Šmartinska 152, Ljubljana in
IMPAKTUM, d.o.o., Dunajska cesta 51, Ljubljana

DRUGO

razstave, sejmi ...

distribucija: Žurnal Media
tisk: Leykam
fotografija na naslovnici: Simon Šimenc

Delovni čas INFO TOČKE:
od ponedeljka do sobote od 9. do 20. ure.
Kontakt:
telefon: (01) 585 22 22
in e-pošta: infotocka@btc.si

Vodno mesto Atlantis
Pripravite se na brezskrbno poletje
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Maja Oven
odgovorna urednica

Dogodki v BTC Cityju
Velikonočna delavnica v Optiki Clarus
Mojca in Spini
Pomladno dogajanje v Casinoju Rio

V BTC Cityju bodo svoj kotiček našli prav vsi. Od najmlajših, ki bodo navdušeni nad igranjem mini golfa in prireditev na Aleji mladih, do tistih malce
starejših, ki lahko poleg nakupovanja in sproščanja odvečne energije na
športnih igriščih ter v savnah in solarijih poskrbijo tudi za kulinarične užitke. V
številnih restavracijah BTC Cityja bodo poskrbeli za vse okuse in razvajali vaše
brbončice.
Dobrodošli v BTC Cityju!

Zanimivosti in novice

Modno v BTC Cityju
Pomladna preobrazba
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Zanimivosti in novice
www.btc-city.com

BTC City balon Ajda 4

Predstavitev gimnastične reprezentance

Krst novega balona pred
Vodnim mestom Atlantis

Obleka iz blaga
po vašem izboru

Konec februarja je svoj krst doživel že četrti balon BTC z imenom Ajda 4. Ob
krstu novega balona so pred Vodnim mestom Atlantis v BTC Cityju nastopili
člani pihalne godbe Bežigrad, ansambel ljubljanskih mažoretk in navijaška
skupina Vičke. Za obiskovalce so pripravili nagradno igro, ki jim je z malo
sreče prinesla polet z novim balonom. Ajda 4 je največji balon v lasti družbe BTC, visok je 32 metrov, njegova prostornina pa znaša 8.000 kubičnih
metrov. Balon lahko naenkrat popelje 12 potnikov, košara pa je oblikovana
tako, da imajo potniki v njej več prostora in udobja kot pri primerljivih balonih.

Vabimo vas, da si izberete blago za svojo
novo obleko odlične italijanske blagovne
znamke Canali. 3. in 4. aprila 2008 vam bo
v Emporiumu v trgovini Canali med 10.00 in
13.00 uro ter 15.00 in 20.00 uro gospod
Alessandro Trevisian iz podjetja Canali s svojim bogatim znanjem pomagal izbrati pravi
model obleke, vi pa boste izbrali blago

Stopite na CityBus
in odletite v Pariz

Foto arhiv Emporium

Člani slovenske gimnastične reprezentance so se prelevili v manekene in
predstavili oblačila slovenskega proizvajalca Mure, ki je poskrbel za njihovo
podobo v novi sezoni. Mitja Petkovšek, Aljaž Pegan in Sašo Bertoncelj, katerih pokrovitelj je BTC, d. d., so v novih oblekah odpotovali na tekmo svetovnega pokala v Katar, kjer je Mitja osvojil drugo mesto, Aljaž pa je končal na
šestem.

Foto arhiv BTC City

Foto arhiv BTC City

Slovenska gimnastična
reprezentanca

Canali v Emporiumu

med široko paleto materialov in vzorcev. V
podjetju Canali vam bodo po izbranem
modelu in blagu v 6 tednih sešili unikatno
obleko.
Če želite rezervirati termin, pokličite
telefonsko številko (01) 58 44 871
ali pišite na info@emporium.si.

Pripravite se na pomlad

Nagradna

igra
BTC

Pripeljite svojega
jeklenega konjička
v Avtopralnico BTC
Avtopralnica BTC ima poleg avtomatske pralne
steze tudi popolnoma prenovljeno ročno avtopralnico z šestimi avtopralnimi boksi, kjer si lahko
obiskovalci avtopralnice sami operejo svoj avtomobil. Pranje za en žeton traja 2 minuti in 20
sekund, torej svojega jeklenega konjička lahko
operete zelo hitro in ugodno.

Cityja
Foto arhiv BTC City

O

d 3. marca do 25. maja 2008
Vodno mesto Atlantis v sodelovanju s turistično agencijo Kompas organizira nagradno igro Stopite na
CityBus in odletite v Pariz. V nagradni igri
lahko sodelujejo vsi obiskovalci BTC Cityja,
tako da izpolnijo brezplačni nagradni kupon in odgovorijo na nagradno vprašanje. Kuponi so na voljo v trgovinah BTC
Cityja, na Info točki v dvorani A in na
Citybusu. Kupon lahko obiskovalci oddajo
v skrinjico na Citybusu. Nagradno žrebanje
bo na Festivalu nakupov in zabave 25.
maja 2008 ob 11. uri na glavnem odru
pred dvorano A.

S klubsko kartico imajo člani Kluba BTC City pri
vsakem pranju na avtopralni stezi 0,50 eur popusta.
Odpiralni čas
od ponedeljka do petka 07:00 - 22:00,
nedelja in prazniki 07:00 - 18:00.
Telefon: (01) 58 51 401.

Zanimivosti in novice
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Varnejši in bolj
pretočen promet
Na križišču Bratislavske in Letališke ceste
družba BTC gradi novo krožišče. V času
gradnje je popolna zapora na južnem delu
Bratislavske ceste in polovična zapora Letališke ceste. Gradnja bo predvidoma zaključena do konca meseca maja 2008. Novo
krožišče bo omogočalo varnejši in bolj

tekoč promet v okolici BTC City Ljubljana in
pri vhodih na njegovo območje. V času
gradnje si bomo prizadevali, da bo težav
čim manj, kljub temu pa priporočamo
vsem, ki bi se radi izognili občasni gneči, da
izkoristite brezplačno parkiranje v parkirni
hiši BTC poleg Atlantisa, se pripeljete z avtobusi LPP ali vlakom Slovenskih železnic (z
veljavno vozovnico imate tudi 25-odstotni
popust za 2- in 4-urno ter celodnevno vstopnico za Atlantis). V neposredni bližini parkirne
hiše BTC, postajališč LPP in tudi končne
postaje vlaka so postajališča CityBusa, s
katerim se lahko brezplačno in brezskrbno
popeljete po ulicah BTC Cityja.

Butik Mia večji, lepši, pestrejši

Po hišnega prijatelja v trgovino Aler

Prenovljena podoba Za športnike vseh
generacij
butika Mia

Poleg hrane in opreme
tudi male živali

Na vrata trka pomlad in na prodajnih policah so
že nekoliko bolj lahkotna oblačila. Čeprav nas
lahko sneg in mraz še vedno presenetita in je
pred nami kar nekaj muhastih mesecev, pa v
butiku Mia kupci dobijo oblačila za vse priložnosti. Ponudba oblačil in modnih dodatkov,
zasnovanih po najnovejših modnih trendih, vas
bo udobno, toplo in elegantno spremljala skozi
vse letne čase. Butik v pritlični etaži dvorane A
so v začetku leta prenovili, povečali in obstoječi
ponudbi dodali še pestrejšo vsebino. V sveže

Nova lokacija trgovine Aler, ki jo obiskovalci BTC
Cityja poznajo po hrani in opremi za hišne
ljubljenčke, je v zgornjem pritličju dvorane A.
Ponudbo opreme in hrane so obogatili in v
prodajni program vpeljali nekaj novosti. Teh se
bodo razveselili vsi ljubitelji živali, saj si bodo
lahko od zdaj pri njih izbrali svoje nove hišne
prijatelje. Ponujali bodo akvarijske in terarijske
živali, male glodavce in ptice. V trgovini bodo
novi lastniki dobili tudi vso potrebno opremo in
hrano. S praktičnimi nasveti, kako skrbeti za nove
prijatelje, pa bodo na pomoč priskočili prijazni

prenovljenem in preglednejšem butiku Mia vas
zato čakajo izbrana ženska oblačila ter modni
dodatki po ugodnih cenah.
Za dodatne informacije jih pokličite na
številko (01) 585 17 97 ali jim pišite na
mdtrade123@gmail.si.

Prenovljen Aroma Bar

Slaščičarna in kavarna na enem mestu
Kavarno in slaščičarno Aroma Bar obiskovalci
nakupovalnega mesta poznajo predvsem po
široki ponudbi sladoledov. V novo leto pa so
stopili s popolnoma
prenovljenim ambientom. Prostor so
odprli, ga povečali na skoraj sto
kvadratnih
metrov, mu dodali otroški kotiček z igrali, blazinami in ustvarili
priljubljen družinski lokal. Ponudbo
izdelkov so razširili in
obogatili z novimi in svežimi idejami. Ponujajo slaščice butične izdelave
iz naravnih in prvovrstnih sestavin, naravne soko-

Kappa

ve ter veliko različnih kavnih napitkov. Med temi
niso le klasične kave, kot so kava z mlekom,
kapučino, bela kava, pač pa tudi bio-organske,
aromatizirane in druge
kave. Da bo družinski izlet v nakupovalno mesto popoln, vas slaščičarna in kavarna Aroma Bar
vabi na slastne
prigrizke in osvežilne pijače.
Aroma Bar se
nahaja pritlični
etaži dvorane A.
Za dodatne informacije jih pokličite na (01) 585 26 10.

Priljubljena športna znamka Kappa, ki je primerna za vse generacije, bo od zdaj na enem

mestu ponujala pestro izbiro oblačil in obutve
za prosti čas. Nova trgovina se nahaja na
mestu, kjer je bila trgovina Gringo in sicer v
pritlični etaži dvorane A. Za dobrodošlico vsem
obiskovalcem do konca meseca ob nakupu
podarijo 20-odstotni gotovinski popust. Kupci
bodo lahko izbirali oblačila in obutev blagovne
znamke Kappa in Robe di Kappa ter izdelke iz
džinsa, ki so jih do zdaj ponujali zgolj v veleprodaji. Športniki Kappo poznajo kot vrhunsko
blagovno znamko, ki ponuja cenovno ugodna
in udobna ter kakovostna oblačila in obutev.
Ravnodušni ne bodo ostali niti modni navdušenci, ki vsako sezono najdejo kaj novega. Tako
ženska kot moška kolekcija se odlično kombinirata tudi z različnimi tipi torb in nahrbtnikov.
Za dodatne informacije jih pokličite
na (01) 585 26 19.

Foto Bomba, Žare Modlic in arhiv BTC City

Gradimo novo krožišče

prodajalci. V trgovini Aler ponujajo kakovostno
hrano, priboljške in opremo za male živali, ki so
človekovi najboljši prijatelji.
Za dodatne informacije jih pokličite
na (01) 585 14 62 ali jim pošljite sporočilo
na ales.fara@siol.net.
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V BTC si želimo in smo prepričani, da bo dobrodelna akcija uspešna,
ter da bomo skupaj z donatorji in prispevki obiskovalcev zbrali
dovolj sredstev za nakup in šolanje čim večjega števila psov,
ki bodo pomagali ljudem s posebnimi potrebami.

Torej, Bodite Totalno Cool in se akciji
pridružite tudi vi:
z denarnim prispevkom v skrinjice na območju BTC Cityja
z nakupom izdelkov posebne kolekcije Bodi Totalno Cool.

Izdelke iz kolekcije Bodi Totalno Cool lahko kupite na
INFO TOČKI v BTC Cityju, v dvorani A.
Izdelki so primerni tudi za darilo, saj imajo lepo embalažo.
Informacije: INFO TOČKA,
tel. (01) 585 22 22, e.naslov: infotocka@btc.si

11,95 eur

Šolanje psa spremljevalca traja najmanj šest mesecev. Psa šolamo brez
uporabe prisile, učimo ga s pomočjo pozitivnih oblik motivacije, s pohvalo
in nagrado.

DEŽNIK

10,19 eur
MAJICA črna

12,35 eur

NAKUPOVALNA
TORBA
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38 eur
,

4,72 eur

Celoletno akcijo lahko vseskozi spremljate na www.btc-city.com
Pokrovitelji akcije so:

R

V letošnjem letu smo se v
družbi BTC odločili, da skupaj
s Slovenskimi novicami,
banko Unicredit bank, revijo
Moj pes, Radiom DUR in
kliniko za male živali
Tristokosmatih tudi v BTC
Cityju organiziramo to
dobrodelno akcijo. Skupaj z
donatorji in obiskovalci BTC
Cityja bomo poskušali zbrati
čim več denarnih sredstev, za
nakup in šolanje psov
spremljevalcev, za pomoč
ljudem s posebnimi potrebami.
Akcija bo trajala od marca
2008 do marca 2009.

Šolanje psov spremljevalcev

MAJICA bela

OBESEK

evija o živalih Moj pes, Radio
Dur in velika klinika za male
živali Tristokosmatih iz Ljubljane že več kot štirinajst let vodi
dobrodelno akcijo POMAGAJMO
PRIJATELJU, v kateri šolajo pse
spremljevalce za pomoč ljudem s
posebnimi potrebami. Doslej so z
akcijo priskrbeli pse spremljevalce že dvanajstim ljudem, med
katerimi so bili paraplegiki, tetraplegiki, ljudje s cerebralno paralizo in ljudje z multiplo sklerozo. Pri
izbiri invalidov pa sodelujejo z
Inštitutom za rehabilitacijo invalidov RS in z Društvom paraplegikov
Slovenije.

Prvi del šolanja je namenjen predvsem vzgoji oziroma sožitju
z zunanjim okoljem in tako imenovanemu splošnemu šolanju.
V tem delu psa naučimo:
življenja s človekom v hiši;
pravilnega odzivanja na zunanje dražljaje;
vožnje v različnih prevoznih sredstvih;
gibanja oziroma vedenja v urbanem okolju in v različnih javnih
prostorih;
pravilnega odnosa do drugih psov, do drugih domačih in divjih živali
in odnosa do tujih ljudi;
osnovnih vaj poslušnosti kot so hoje ob nogi na povodcu in prosto,
sedenja, ležanja, prihajanja na klic in prinašanja različnih predmetov.
V drugem, posebnem delu šolanja pa psa naučimo:
mirnega spremljanja invalida na vozičku ali pa spremljanje invalida z
drugimi pripomočki za gibanje na povodcu in prosto;
prinašanja predmetov, ki jih potrebuje invalid (prenosni telefon, časopis,
obuvalo ipd.);
odpiranja vrat (če je to potrebno);
pravilnega vstopanja in izstopanja iz prostorov in iz prevoznih sredstev;
vaj po dogovoru z uporabnikom.

Za pomoč ljudem s posebnimi potrebami uporabljamo predvsem zlate
prinašalce in labradorce. Predstavniki teh dveh pasem so vodljivi in
učljivi, psihično dovolj stabilni, prijazno pa jih ponavadi sprejema tudi
okolje. Omenjeni pasmi za ta namen najpogosteje uporabljajo tudi v
drugih državah, kjer se ukvarjajo s šolanjem psov spremljevalcev.

Stroški za šolanje in zdravstvene posege
psa spremljevalca znašajo 8.000 evrov.

Zgodilo se bo …

Kaj

Kdo

Kje

Velikonočna delavnica v Optiki Clarus

Mojca in Spini

Pomladno dogajanje v Casinoju Rio

Vsi, ki obožujejo velikonočnega zajčka

Vsi otroci in njihovi starši

Vsi, željni zabave

Optika Clarus, dvorana 4

Spodnja etaža Emporiuma

Casino Rio

Sobota, 22. marca, od 10. do 19. ure

Sobota, 29. marca, ob 11. uri

Nedelja, 13. aprila

Mojco gotovo poznate, saj ste jo lahko spoznali skozi njene pesmice in
albume za otroke Beži Jaka in Moj medvedek Jaka, zdaj pa s svojim novim
prijateljčkom, zmajčkom Spinijem in albumom Spini gre v plesno šolo
veselo in zabavno nadaljuje svojo glasbeno pot. Mojca in zmajček Spini

Kdaj

9. marca je Casino Rio praznoval kar dva dogodka, dan žena in dan mučenikov. Predstavnice ženskega spola so razveseljevali s cvetjem,
predstavnikom moškega spola pa so dan polepšali z izbranimi okusi pijače. Tretje mesečno
žrebanje je bilo obarvano s francoskim pridihom, večer so popestrile mične plesalke in izbrana glasba. Ta večer je bil uvod ali bolje rečeno napoved in povabilo na veliko praznovanje 1. rojstnega dne igralnega salona pod srečno zvezdo, ki bo 13. aprila 2008.
Vabljeni!

Otroci, vabljeni na velikonočno delavnico v Optiko Clarus, kjer boste lahko
barvali velikonočna jajčka, pobarvali velikonočno slikanico, sami narisali
velikonočni motiv.

Foto arhiv Mojca in Spini

bosta s svojo glasbeno-plesno animacijo gotovo navdušila kratkohlačnice
in kratkohlačnike. Zato ju morate obiskati!

Nakupujemo v BTC Cityju
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SLAŠČIČARNA GALERIJA GRAD
Telefon: (01) 422 87 65, (05) 994 22 87
E-pošta: info@torte.si
Torte po naročilu
CENA

SKA
CIJ A
K
A EN
C

odvisno od oblike in velikosti torte

5% popust
pri vseh tortah
po naročilu

Predstavitev
izdelkov trgovin
Spodnje etaže
Emporium
LOVSKI MOJSTER

Masivno pohištvo in dekoracija

Telefon: (01) 585 20 33
E-pošta: ljubljana@fambienti.com

Nož Victorinox Outsider

Sedežna garnitura OTTA,
Dimenzije: garnituro izdelujemo po meri

TRGOVINA ODEJA BTC
CENA

Telefon: (01) 585 27 00
E-pošta: slovenska.hisa@siol.net

F-AMBIENTI, svet sedežnih garnitur

Telefon: (01) 585 17 41

Telefon: (01) 585 28 34
E-naslov: www.odeja.si

SLOVENSKA HIŠA

30,84 EUR

CENA

od 1.595,00 EUR

Zglavnik in prešita odeja Grafiti
CENA

95,54 EUR (prešita odeja 200 x 140)
48,14 EUR (zglavnik 62 x 62)

TENDENCE
Telefon: (01) 521 17 40
E-pošta: tendence@siol.net

KA
IJS
C
AK ENA
C

Kavni aparat Diva
CENA

676,80 EUR

-10%
od 1.435,50 EUR

ČAR
Telefon: (01) 585 25 07
Moška obleka

KA
IJS
C
AK ENA
C

20% popust pri izdelkih
iz kolekcije Grafiti
od 22. 3. do 7. 4. 2008

CENA

POHIŠTVO FORMA
Telefon: (01) 585 27 07
E-pošta: info@pohistvo-forma.si
Vgradne omare in pohištvo po meri

SKA
CIJ A
K
A EN
C

dodatni 5%
spomladanski
popust

222,41 EUR

ADESSA MODEN, d. o. o.
Telefon: (01) 585 16 61
E-pošta: adessa@adessamoden.si

TURBO SPORT

Ženska, moška in otroška moda

Telefon: (01) 585 22 48
E-naslov: www.turbo-sport.com
Scott Voltage YZ03
Velikosti XS, S, M, L, XL,
Scott Voltage 6061 super,
vilice Suntour XCT V2,
zavore Tektro SCB linearne,
gume Scott Voltage 26 x 2.1,
menjalnik Shimano Acera FD-TY10.

CENA

279,99 EUR

MLADI TEHNIK TRGOVINA, d. o. o.
Telefon: (01) 541 00 50
E-pošta: mladitehnik@siol.net
Začetniški kompleti
železnic Piko

CENA

od 62,18 EUR naprej

5pik
Telefon: (01) 564 22 34
E-pošta: miran.kastelic@eurovision.si
Fotografski aparat Nikon Coolpix S200
+ SD1GB
7,1 milijonov točk
3x optični, 4x digitalni zoom
20 MB notranjega spomina
2,5" zaslon LCD
občutljivost ISO 1000
KA
stabilizator slike VR
IJS
C
AK ENA
spominska kartica SD 1 GB
C
teža 125 g

159,90 EUR

CENTROMERKUR
SHOXXES

Telefon: (01) 585 16 84

Telefon: (01) 585 19 54

Moške boksarice, proizvajalec Marja

Čevlji blagovne znamke Josh

CENA

CENA

39,99 EUR

KA
IJS
C
AK ENA
C

FRIZERSKI SALON KAMN
Telefon: (01) 585 27 72
E-pošta: boko@boko.si
Frizerske storitve
CENA

7,10 EUR

od 7 EUR naprej

6,69 EUR

TURBO LIMAČ
Telefon: (01) 585 22 48
E-naslov: www.magma.hr

CENA

SKA
CIJ A
K
A EN
C

30% popusta pri vseh
storitvah pri frizerki Barbari
(do 31. 8. 2008)

24,99 EUR

Igra Pictionary
Za igranje ni treba biti umetnik. Vse, kar potrebujete, je malo domišljije in "hiter svinčnik". Skupaj z
ekipo poskušate ugotoviti različne fraze in besede z risanjem znakov. Igrajte proti času in ostalim igralcem v tekmi skiciranja.

BAVARIA WOLLTEX COMPANY
Telefon: (02) 803 69 90
E-pošta: info@bavaria-wolltex.com

Posteljni vložek LEVITAN
CENA

400 EUR (odvisno od velikosti)

By American

By Amarican

Šmartinska 152
dvorana A (spodnja etaža)
1000 Ljubljana
Telefon (01) 585 27 59

Dolenjska cesta 74
1000 Ljubljana
Telefon (01) 427 32 07
www.zorga-tradecompany.si

krst
obhajilo
birma
valeta
matura
poroka

SUPER CENA

deški komplet 5 kosov:
suknjič
hlače
telovnik

že od

65

eur

Največja izbira svečanih ženskih
in moških oblačil ter svečanih
oblačil za otroke od 0 do 15 let.
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Vodno mesto Atlantis
www.btc-city.com

Pripravite se na
brezskrbno
poletje
T

akoj ko izza oblakov pokukajo prvi pomladni sončni žarki, naše misli že uhajajo
k poletju, kratkim oblekam in sandalom.
Zaželimo si druženja s prijatelji, družinskih piknikov
in dela na vrtu. Obenem pa nas zaskrbi zaradi
težav, ki nas lahko doletijo zaradi neutrjene kože
na rokah in nogah, presvetle polti, ki slabo prenaša dolgotrajno izpostavljenost soncu in vseh
ostalih nevšečnosti, ki nam lahko pokvarijo brez-

skrbne poletne dni.
A letos bo vse drugače. Strah pred težavami s
stopali, rokami, opečeno kožo, zoprnim celulitom in nepravilnostmi na koži je povsem odveč.
Na poletje se bomo namreč to leto res dobro
pripravili. Kako? Z obiskom Vodnega mesta Atlantis. Tam bodo na enem mestu poskrbeli, da

ni
spletnih stra
delkov prek
iz
h
e
vs
p
ku
Na
.com
www.btc-city
sto.si
tis-vodnome
n
tla
in www.a
izplača.
so na
se vam res
esta Atlantis
Vodnega m
ve
rit
o
v!
o
st
tk
e
Vs
odsto
nejše za 10
spletu ugod

si bomo tudi v deževnih dneh želeli izzivalnih oblek, odprtih čevljev in zapeljivih pogledov.
V Termalnem templju lahko za trenutek pozabite na zahteven vsakdan in se prepustite izkušenim rokam tajskih maserjev in maserk, ki bodo
poskrbeli, da boste spočiti in polni energije. Ob
obisku Vodnega mesta Atlantis ne smete zamuditi sončenja v solariju, ki vam ponuja hitro
in varno porjavitev, da se boste še raje predajali
toplim sončnim žarkom. Za modno razigrano
pričesko bodo poskrbeli frizerji v frizerskem salonu Stevo, za na poletje pripravljeno telo pa v
kozmetičnem salonu Atlantis.
V kozmetičnem salonu Atlantis si privoščite nego

obraza, ki bo poskrbela za zdrav in mladosten
videz. Ker so za našo samozavest pomembne
tudi lepe roke, ne pozabite na nego rok in nohtov, obenem pa si privoščite tudi pedikuro, saj
boste v poletnih mesecih gotovo velikokrat obuli
svoje najljubše sandale.
Da bo vaše telo pripravljeno na nove izzive pa
se v kozmetičnem salonu Atlantis naročite še na
depilacijo, limfno drenažo in body wrapping,
po katerih se boste počutili kot prerojeni, vaša
koža bo napeta in voljna, vi pa boste z veseljem
oblekli tisto kratko oblekico, ki ste si jo kupili na
zadnjih razprodajah, a ste bili prepričani, da bo
za vedno ostala na obešalniku.

Foto arhiv Atlantis

Kozmetični salon Atlantis

Modno v BTC Cityju
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www.btc-city.com

Moj novi jaz

Pomladna
preobrazba
reobrazbi oziroma spretnim rokam strokovnjakov se je tokrat prepustila 40letna Mateja, ki velja za eno izmed
srečnih ženskih predstavnic, saj je mamica treh
čudovitih otrok. Obenem ima doma še ljubečega moža, dva psička, veliko pa ji pomenijo tudi
starši in prijatelji, na katere se, kot pravi, vedno
lahko zanese. V zadnjem času skuša predvsem
nekaj narediti zase, zato enkrat tedensko igra
odbojko, telovadi, s prijatelji pa večkrat skoči
tudi čez bližnji hrib. Da bo veselje in osebno
zadovoljstvo še večje, smo ji mi pripravili še
dodatni izziv - popolno preobrazbo.
Frizura
Matejino frizuro je oblikoval Matjaž Kamenarič iz
Studia Kamen v spodnji etaži Emporiuma. "Stilske preobrazbe imajo svojevrsten čar. Model
nikoli ne ve čisto natančno, kaj bo frizer naredil,
saj je vse zavito v tančico skrivnosti," nam je

P

38

,00 EUR

hlače
Topshop

53

45

zaupal Matjaž, ki je njene srednje dolge lase
pobarval z barvnim prelivom, ki se vpija v povrhnjico las ter daje lasem voljnost, lesk in
svežino."Odločil sem se za naravni ton barve,
da se čim bolj zlije z osnovnim tonom las. Lasni
prelivi imajo življenjsko dobo približno dva
meseca, kar pomeni, da barva ni obstojna in
počasi izgublja intenzivnost. To ni nič slabega,
saj se narastek ne opazi tako hitro kot pri
barvanih laseh. Dodal sem še svetlejše pramene, ki lasem prinesejo svetlobo in razigranost."
Striženje je bilo po vzoru danske akademije Hair

tunika
Topshop

,00 EUR

oranžno-bele barve smo dodali
koncu deležna še masaže
še zlato torbico in balerinke,"
lasišča. Uživanje, kaj še hoSi želite
so nam zaupali v svetovalčem več," pove nasmejaspremembo?
nici Emporiuma, Mateja
na Mateja.
pa ob koncu preobrazLičenje
Svojo fotografijo, telefonsko
be kar ni mogla skriti
Tudi časa, ki ga je Ljubštevilko, naslov in nekaj besed o
navdušenja. "Vse skupaj
ljančanka preživela v Stusebi pošljite na naslov BTC, d. d.,
je bilo odlično, saj že
diu Inter v dvorani A pri
Šmartinska 152, 1533 Ljubljana, s
dolgo nisem bila deležmaskerki Anji Matjašec,
pripisom Moj novi jaz. Vsak mesec
na takega razvajanja.
ne bo pozabila, saj je
bomo nekoga izžrebali in ga
Prepustila sem se rokam
dobila kar nekaj koristnih
oziroma jo prepustili rokam
profesionalcev, sprememnasvetov. Tako je Anja najnaših strokovnjakov.
ba pa je sveža in lahkotna.
prej z odstranjevalcem ličila
Pravzaprav mi je zdajle samozaprofesionalne kozmetike Pevonia
vest zrasla za kar nekaj stopničk." Če
Botanica očistila Matejino kožo, nato
si tudi vi želite stilske spremembe, se
pa nanesla pudrno podlago (puder v stiku
oglasite v svetovalnici Emporiuma ali pa poin puder v prahu). "Zatem sem nanesla senčila
kličite njihovo telefonsko šteza veke. Uporabila sem srebrno sive odtenke, ki
vilko (01) 584 48 71.
so zelo naravni in se skladajo z Matejinim
Že zdaj pa vam ponujaslogom. Oči sem začrtala s temno rjavim
mo nekaj najnovejših
črtalom in nanesla maskaro," pove Anja, ki je
trendovskih kosov, ki so
ustnice našminkala v temnejšem odtenku, a
na voljo v največjem
še vedno zelo naravnem. Z zemljo za toniljubljanskem modnoranje je nato poudarila lička in optično
nakupovalnem
oblikovala pravilno ovalno obliko obraza, za
središču.
konec pa je obstojnost Matejinega ličila podaljšala z zato primernim utrjevalcem.
Obleke
srajca Wallis
Pri oblačenju Mateja ni zahtevna, saj se najraje odene v temne hlače z različnimi
,00 EUR
puloverji, še bolj pa so ji na kožo
pisana športna oblačila. Ravno
zato, ker na vrata počasi že trka
pomlad, so se v nakupovanakit
lnem središču Emporium odloTopshop
čili, da jo za spremembo oblečejo v žive barve. "Glede na
,00 EUR
to, da Mateja večinoma nosi
hlače, smo ji izbrali modno
pikčasto krilo, ki se lepo prilega njeni postavi. Kombinaciji
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prej

potem

torbica
Sisley

61

,90 EUR

plašč
Penny Black

299

,00 EUR

Construction s krajšim kronskim delom: zgornji
del temelji na paževskem striženju, spodnji del
pa je topo postrižen v zadnjem delu in mehkejše v sprednjem. Vse skupaj je stanjšano
zaradi izravnave linij in navideznega zmehčanja
frizure. "Želela sem si nekaj naravnega in predvsem tako frizuro, da mi ne bo treba vsak mesec k frizerju. Najbolj sem uživala pri pranju las,
ko me je masiral masažni stol in sem bila na
torbica
Cafenoir

tunika
Stefanel

43

99

,00 EUR

,90 EUR

krilo Marella

109

,00 EUR

torbica
Topshop
hlače Sisley

53

,00 EUR

57

balerinke
Cafenoir

,90 EUR

61

čevlji Manas

139
Foto Bomba

,00 EUR

,90 EUR

obleka Wallis

55

,00 EUR

