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UVOD

Otrok	lahko	odraslo	osebo	nauči	tri	stvari:	kako	biti	srečen	brez	
razloga,	kako	biti	vedno	zaposlen	in	kako	iskati	tisto,	kar	si	želite	s	

celim	svojim	bitjem.

Če	si	nekaj	dovolj	močno	želite,	stremi	vse	stvarstvo	k	temu,	da	
se	vam	želja	izpolni.

Bodite	oseba,	za	katero	niste	nikdar	imeli	poguma,	da	bi	bili.	
Postopno	odkrivajte,	da	ste	prav	ta	oseba	in	vse	dokler	tega	

jasno	ne	vidite,	se	morate	truditi.

Treba	je	tvegati.	Čudež	življenja	resnično	doumemo	šele	tedaj,	ko	
dopustimo,	da	se	zgodi	nepričakovano.

Ne	predajte	se	strahu.	Če	to	storite,	boste	izgubili	vez	s	srcem.

Če	sprejmemo	vse,	kar	je	v	nas	napačnega,	in	kljub	temu	
verjamemo,	da	si	zaslužimo	veselo	in	srečno	življenje,	tedaj	lahko	

odpremo	veliko	okno,	da	skozenj	v	nas	vstopi	ljubezen.

Če	želite	biti	uspešni,	morate	spoštovati	samo	eno	pravilo	–	da	
nikdar	ne	lažete	sebi.

Obstajajo	trenutki,	ko	se	v	našem	življenju	pojavijo	težave	in	ne	
moremo	narediti	ničesar.	Težave	se	pojavijo	z	razlogom.	Šele	ko	jih	

prebrodimo,	razumemo,	zakaj	so	se	pojavile.

Ničesar	onkraj	ljubezni	ni.	Ljubezen	je	tista,	ki	vrti	ta	svet	in	varuje	
zvezde	na	nebu.

Zemlja,	na	kateri	živimo,	bo	slabša	ali	boljša	le	toliko,	kolikor	bomo	
mi	slabši	ali	boljši.	In	tu	nastopi	moč	ljubezni.	Zakaj	če	ljubimo,	si	

zmeraj	želimo	biti	boljši,	kakor	smo.

Ljubezen	ni	želja,	ni	spoznanje,	ni	občudovanje.	Je	izziv,	je	ogenj,	ki	
žari,	ne	da	bi	ga	mogli	videti.

Tisti,	ki	jih	ljubezen	ni	nikoli	ranila,	nikdar	ne	bodo	mogli	reči:	»Živel	
sem«,	kajti	v	resnici	nikoli	niso	živeli.

Povej	srcu,	da	je	strah	pred	trpljenjem	hujši	od	trpljenja	samega.

Nikdar	ne	moremo	obsojati	življenja	drugih,	ker	vsaka	oseba	
pozna	svojo	bolečino	in	odrekanja.	

Slutnje	so	nenadna	prepustitev	duše	vesoljnemu	toku	življenja,	v	
katerem	se	povezujejo	vse	zgodbe	vseh	ljudi,	in	kjer	izvemo	vse,	

zakaj	vse	je	zapisano.

Če	na	vsak	dan	gledate	enako,	vas	lahko	to	zaslepi.	Vsak	dan	je	
drugačen,	vsak	dan	prinese	nek	nov	čudež.	Potrebno	je	samo,	da	

ste	pozorni	na	čudeže.

Paulo Coelho (1947–)

NOVI KAVNI APARAT ILLY Y3.2
BARVA MORJA V VAŠEM DOMU

Obiščite nas v trgovini Espresso v Kristalni palači BTC ali na www.espresso.si. 
Espresso d.o.o., Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, T 01 422 88 88 

Novi kavni aparat Y3.2 Espresso & Coffee vam omogoča, da uživate v 
edinstvenem okusu kave illy na način, ki vam najbolj ustreza: kot italijanski 

espresso ali ameriško dolgo kavo. Majhen, eleganten in enostaven za 
uporabo, na voljo v beli, rdeči, črni in zdaj tudi v zelenomodri barvi.

9900
Redna cena 14300

Do 31. julija 2019 po 
ugodni akcijski ceni!
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POGUM
SVEŽ VETER
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BTC	 je	 družba,	 ki	 že	 65.	 let	 stavi	 na	 pogum	 in	 razpira	 krila	
svežim	 vetrovom.	 V	 družbi	 BTC,	 katere	 podjetnost	 nosi	 v	
sebi	 preoblikovana	 sporočila	 preteklosti,	 se	 zrcalijo	 vrednote	
tradicije,	 revolucionarne	 spremembe,	 daljnosežni	 načrti	 in	
dolgoročna	 vizija.	 Jože	 Mermal,	 prvi	 človek	 BTCja,	 ki	 je	 tudi	
avtor	 sodobnega	 BTC	 Cityja,	 pravi:	 »Stare	 resnice	 postajajo	
dogme,	nekoč	nepredstavljivo	pa	se	uresničuje	hitreje,	kot	smo	
upali	–	ali	se	bali.	Nenehen	boj	med	tistimi,	ki	gradijo	nove	poti,	
in	 tistimi,	 ki	 se	 v	 strahu	 pred	 spremembami	 skrivajo	 za	 zidovi,	
je	star	kakor	človeštvo	samo.	Tudi	mi	bi	 lahko	bili	v	preteklosti	
marsikdaj	malodušni,	pa	vendar	nismo	in	ne	bomo.	Vedno	smo	
imeli	pogum,	da	gremo	v	novo	smer.	Pogum,	da	se	staro	zavrže	
–	ali	pa	obnovi,	tako	da	zasije	v	novi	podobi.«
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Družba BTC ima torej že dolgo zgodovino, 
v Sloveniji ni veliko podjetij s takšno 
tradicijo?
Naša zgodba o uspehu se je začela sredi 
meseca marca leta 1954, ko so bila ustanovljena 
Centralna skladišča, podjetje za reševanje 
potreb po skladiščih tedanje ljubljanske 
trgovine. Istega leta so časopisne stolpce 
polnila poročila o uspehu pravkar končanega 
mednarodnega tekmovanja na prenovljeni 
letalnici ob 20. obletnici Planice. Naš prvi polet 
se je začel, ko je pri svojih mladostnih dvajsetih 
letih, v novi podobi zacvetela tudi naša Planica. 
Na oba zgodovinska dogodka smo upravičeno 
ponosni! Od Centralnih skladišč do enega 
največjih evropskih poslovnih, nakupovalnih, 
rekreacijsko-zabaviščnih, kulturnih in 
inovacijskih središč je pripeljala 65. let dolga 
pot, v tem času pa niso nastale le nove vsebine, 
ampak vzporedno inoviramo in posodabljamo 
tudi prvotno, logistično dejavnost, ki vsako 
leto izkazuje rast in se spreminja skladno s 
potrebami poslovnih partnerjev, med katerimi 
so najpomembnejši Spar Slovenija, Petrol, 
Podravka in drugi. Današnjo razsežnost družbe 
so omogočila nenehna vlaganja v razvoj in 
skrb za rast družbe ter čvrsta opora zvestih 
zaposlenih, ki so naši pravi heroji, ker razumejo 
odgovornost do sprememb, ki jih tudi 
podpirajo. Skupaj z njimi hodim že 26 let.

Kako je potekal slavnostni večer, posvečen 
65. obletnici družbe?
Okoli 800 povabljenih gostov, poslovnih 
partnerjev na čelu z vrhom slovenskega 
gospodarstva in z županom Ljubljane Zoranom 
Jankovićem, zaposlenih, upokojencev in drugih 
prijateljev in soustvarjalcev BTCja je s svojo 
energijo in pozitivizmom naredilo dogodek 
veličasten in neponovljiv. Začutili smo moč 
sodelovanja, soustvarjanja, povezovanja in 
optimizem, kar vse je delovalo kot lepilo med 
množico in ustvarilo izjemno vzdušje ter 
navdušenje nad tem, kar smo ustvarili.  Gosti  
so bili počaščeni, da so lahko praznovali in 
se veselili skupaj z nami, predstavil sem jim 
prelomne točke razvoja in rasti BTCja ter 
napovedal, da se bo družba v bodoče še bolj 
na široko odpirala v smeri institucije, s čemer 
bomo presegali ozko podjetniško miselnost in  
bomo poleg podjetja razvijali in podpirali širše 
družbene projekte in programe v dobro ljudi.

Z vseh strani nas ekonomisti opozarjajo, 
da prihajajo bolj vetrovni časi. Ali je 
družba pripravljena nanje?
Ustvarili smo BTC City, prostor, odprt za 
vsakogar, ki s svojo večplastno identiteto 
ne ustvarja le širokih možnosti za prihodnji 
razvoj, vendar obenem spodbuja nastajanje 
nove, regionalne, metropolitanske, družbene 
zavesti. Razvijamo in podpiramo razvoj treh 
ekosistemov: poslovnega, inovativnega in 
socialnega oziroma družbenega. V strategiji 
nadaljnje poti so v ospredju tudi skrb za okolje 
in trajnostni razvoj v prid zelenemu mestu ter 
uveljavljanje inovativnih storitev in uvajanje 
najsodobnejših tehnologij v prid pametnemu 
mestu. Vzpon družbe se je vedno opiral na 
trdne temelje in je vselej potekal s posluhom 
za potrebe najširšega okolja. Zagnali smo 
nove, prebojne zgodbe. Prepričan sem, da so 
to dovolj čvrsti temelji in da so nove prebojne 
zgodbe in inovativne rešitve, pravi koraki 
družbe v prvo desetletje 21. stoletja.

Kaj se trenutno kaže na horizontu družbe 
BTC?
Precej je dogodkov, ki že odslikujejo obrise 
nove prihodnosti družbe. Vsem je skupno, da 
so v ospredju ljudje, kajti čvrsto verjamem, 
da bo nova tehnologija ljudem obogatila 
življenje.  BTC letno obišče 21 milijonov 
ljudi, zato moramo ravno njim in poslovnim 
partnerjem zagotoviti sodobne izkušnje in 
rešitve, ki temeljijo na najnovejši tehnologiji. 
Kot sem že povedal, se bo BTC v nadaljevanju 
razvijal v smeri institucije, s čemer se bo ta skrb 
za dobro počutje in delovanje v dobro ljudi še 
bolj poudarila. Morda to svojo misel najlažje 
ponazorim z izjemnim dogodkom izpred 
nekaj mesecev, ko smo v Kristalni palači na 
japonsko razvojno pobudo Society 5.0 oziroma 
Družba 5.0 organizirali konferenco, katere cilj 
je bilo oblikovati odgovore na vprašanja, kot 
so npr.: sobivanje med virtualnim in realnim 
svetom, uravnotežen gospodarski razvoj, 
odgovori na nove izzive ter kako ustvariti 
boljšo, »superpametno« in za vse sprejemljivo 
boljšo družbo itd. Strokovnjaki iz Japonske 
in Slovenije so se seznanili s kompleksnimi, 
odprtimi vprašanji, kako modernizirati in 
spremeniti družbo, ki mora biti v vsakem 
primeru sposobna uravnotežiti vse bolj silovit 
tehnološki razvoj in spodobno življenje 

ljudi. Bil sem pozitivno presenečen, saj je 
dogodek združil več kot 140 predstavnikov iz 
vrst gospodarstva, akademske sfere, politike, 
medijev tako z japonske kot slovenske strani. 
Že danes namreč Slovenija z Japonsko 
odlično sodeluje na številnih področjih, kot 
so mobilnost, logistika, robotika, energetika in 
medicina. Glasovi ter pozivi k sodelovanju pri 
razvoju inovacij za boljšo in pravičnejšo družbo 
so bili prevladujoči in v tem smo bili vsi prisotni 
zelo enotnega mnenja. Japonci so to vprašanje 
umestili v znanstvo razvojno sfero in vesel 
sem, da je bil nosilni steber znanstvenega dela 
srečanja in predavatelj dr. Yoshiaki Ichikawa, 
gostujoči profesor na japonskih univerzah v 
Tami in Tokiu, vodilni japonski strokovnjak za 
napredne tehnologije in standardizacijo ter višji 
glavni inženir pri družbi Hitachi, katerega moto 
je bil, da se s projektom 5.0 lotevamo zahtevne 
naloge organizirati človeško družbo tako, da 
bo razvoj znanosti in tehnologije koristil vsem 
ljudem, zavaroval okolje, v katerem živimo, 
ter obenem omogočil dolgoročni razvoj 
človeške družbe. Pred kratkim smo ustanovili 
BTC inovacijski center, katerega bistveni cilj 
je spodbujati in iskati inovacijske rešitve ter 
dobre idejne zasnove preizkušati v realnem 
okolju. Prav to možnost ponuja okolje BTC 
City v okviru svojega živega testnega okolja 
BTC Living Lab, ki združuje razvejano digitalno 
in fizično infrastrukturo.  Z Living Labom ima 
BTC zelo ambiciozne cilje tudi na področju 
testiranja avtonomnih vozil, saj imamo za kaj 
takega idealno okolje. BTC vidi svojo vlogo 
skozi močan inovacijski integriran ekosistem 
domačih podjetij in tujih multinacionalk, ki 
so povezana z družbo BTC. BTC City pa se kot 

testno okolje preizkuša tudi s partnerskim 
projektom pametnega omrežja skupaj z 
japonsko vladno razvojno agencijo NEDO 
in njenim pooblaščenim izvajalcem družbo 
Hitachi ter družbo Eles. Gre za edinstven 
tovrsten energetski projekt v Evropi, ki 
omogoča neprekinjeno dobavo električne 
energije s pomočjo baterij oziroma hranilnikov 
energije, ki bi ob morebitnem izpadu elektrike 
iz omrežja dobavljal  elektriko za področje 
BTC Cityja ter večji del Ljubljane vključno z 
najpomembnejšimi sistemi, kot sta Klinični 
center ter ljubljanska toplarna. V družbi se 
krepi ekosistem, v katerem se razvijajo številne 
napredne rešitve, tako je bila npr. družba 
med drugim tudi soustanoviteljica društva 
BTC City Blockchain Alliance, ki povezuje 15 
največjih in najboljših slovenskih blockchain 
projektov ter skrbi za izmenjavo znanja, 
izkušenj ter medsebojno iskanje poti do 
novih poslovnih priložnosti. Sicer je tudi ABC 
pospeševalnik izjemen dejavnik razvoja, saj 
v štirih letih delovanja tvori skupnost več kot 
130 zagonskih podjetij po celem svetu, v katere 
so investitorji vložili preko 30 mio EUR. V letu 
2018 je pospeševalnik ponovno dobil evropsko 
nagrado Cesa, kot najboljši pospeševalnik v 
srednji in jugovzhodni Evropi. V BTCju je pri 
zasledovanju svojih razvojno raziskovalnih 
ciljev našlo svoj prostor tudi visokotehnološko 
razvito podjetje RoboticsX, ki razvija pametne 
robote in rešitve za industrijsko avtomatizacijo 
in pri tem sodeluje z japonskim podjetjem 
Yaskawa.

Matjaž Tomlje
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AMON	&	ANIS	POLETNA	NEGA	

Slovenska znamka ekološke kozmetike Amon & Anis je za zaščito tudi 
najbolj občutljive otroške kože ustvarila sončno linijo, ki je osnovana na 
naravnih mineralnih filtrih in obogatena s hladno stiskanim kokosovim 
in olivnim oljem ter s karitejevim maslom. V primerjavi s klasičnimi 
kemičnimi filtri, ki se vpijajo v kožo, cinkov oksid brez nano delcev 
učinkovito mehansko ščiti kožo pred UVA in UVB svetlobo. Štiri ročno 
narejene sončne kreme s sončnim faktorjem SPF 30 dopolnjuje odlično 
negovalno olje za po sončenju z omamnim ekstraktom kokosa.
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ORIFLAME	LOVE	NATURE

Švedsko podjetje Oriflame je predstavilo tri nove linije Love Nature s 
sestavinami iz naravnih virov – vključno z znanimi super živili in z mnogimi 
koristnimi lastnostmi, ki zadovoljijo vse potrebe kože. Izdelki Love Nature 
varujejo tako kožo kot planet, saj vsebujejo biorazgradljivo formulo brez 
parabenov in silikonov, pilingi pa vsebujejo le naravne delce. Prav tako so 
vse stekleničke in pokrovčki izdelani iz 40 % recikliranih materialov.

LUSH	NAKED	FACE

Lush je v skladu s svojo ekološko naravnanostjo v času, ko postaja 
onesnaževanje s plastiko vse večji problem, naredil korak naprej in uvedel 
novo linijo izdelkov za nego kože obraza brez embalaže. Ta vključuje magično 
dišeče in hranljivih veganskih sestavin polne čistilne ploščice, olja za obraz in 
hladilno kremo, ki bodo poživile vse tipe kože in jo naredile izjemno mehko, 
hkrati pa se soočile s problematiko plastične embalaže za enkratno uporabo.

NOVELIUS	MEDICAL	HIDROKOLAGEN

Vsi, ki si želijo izboljšati strukturo kože, zmanjšati gube, imeti močne in 
sijoče lase, trde nohte, kosti in prožne sklepe, bi morali poskrbeti za vnos 
kolagena, ki pa mora biti v pravi obliki (nizka molekulska masa) in s pravim 
aminokislinskim razmerjem, da se lahko absorbira in vpliva na tvorbo novega 
kolagena v telesu. Novelius Medical hidrokolagen vsebuje le naravne 
sestavine: najkakovostnejše kolagenske peptide (F 200 Da) in koncentrate 
aminokislin, ki so ključni gradniki kolagena.

lepavida_spa_oglas_2019_215x290.indd   1 07/06/2019   08:53
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HERBIO	SUN

Herbio ob poletju nudi zeliščni losjon in kremo za sončenje, ki sta 
rastlinskega izvora, v kombinaciji z izvlečkom tropske kasije in visokim 
deležem aloe vere, ki ne škoduje algam in koralnim grebenom. 
Inovativna formula prepreči dolgoročne poškodbe celic, staranje 
kože, pojav pigmentnih madežev ter zagotavlja UVA in UVB zaščito. 
Primerna je za vse tipe kože, ki jo pomirja in ščiti pred prostimi radikali 
in izgubo vlage. www.herbio.org

FORREST	OF	LIFE

Forrest of Life je naravna kozmetika s pridihom gozda, ki ne le neguje, 
ampak tudi sprošča. Napet ritem življenja v današnjem času nam 
pogosto onemogoča, da bi šli vsak dan v gozd »napolnit baterije«, s 
Forrest of Life pa imate delček gozda v lončku vedno pri sebi. Največji 
hit je popolnoma naraven serum za bujnejšo rast trepalnic. Občutek, 
kot bi hodili po mehkem mahu, pa vam daje krema za noge. Ostale 
izdelke si lahko ogledate na spletnih kanalih Forrest of Life.

EAU	DE	GIVENCHY	ROSÉE

Svežino v steklenički predstavlja nova različica dišave Eau de Givenchy. 
Vonj se odpira z noto ostre mandarine in akorda osmantus čaja; oboje 
je cvetno in obarvano z marelico. Osrednje note so subtilna vrtnica in 
sončni sambac jasmin, ki se spogleduje s svežino vodnega hijacina, 
ki je v kontrastu z mehkobo pačulija in belega mošusa. Pudrasti oblak 
se razvija, odpira, poživlja in zaokroži v tej zračni vonjavi, ki uteleša 
Givenchyjev magični vrt ob zori.
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L’EAU	&	AQUA	KENZO	NEO

Pri Kenzu so za vroče dni pripravili posebno izdajo dišav L’Eau in 
Aqua, s katerimi poletje odmeva s svobodo morja. Vsaka ima svojo 
barvno dvojico, ki jo izraža torbica iz neoprena z motivi valov izpod rok 
japonskega umetnika Hokusaja. Ženski L’Eau z vodno-cvetnimi notami 
vibrira z novo intenzivnostjo, moška različica pa osvaja z mešanico 
citrusov in mete. Medtem ko je Aqua za ženske sproščen sadni koktejl, 
moški vonj izstopa s svežim lesnim vonjem s slanim poudarkom.

OGLAS
swarovski

1919

swarovski.com

#FollowYourDesires
Nova poletna kolekcija na voljo od 79€ naprej



V središču Ljubljane, na Nazorjevi ulici 3, se nahaja butik Elegance showroom, kjer 
dajejo velik poudarek na unikatnost svoje ponudbe, saj je skoraj vsak kos oblačil 
dodelan s prav posebnimi detajli, kot so okrasni našitki, naborki iz čipk in ostalih 
materialov. Prav ta unikatnost poskrbi za edinstven izgled vsakega kosa oblačil. Za piko 
na i popolnemu outfitu vam nudijo tudi prelepe in posebne modne dodatke. Elegance 
showroom je estetska trgovina, ki je nastala po 15-letni tradiciji trgovine z metražnim 
blagom Elegance, ki se nahaja na isti ulici. S tesnim sodelovanjem obeh trgovin 

nastanejo v Elegance showroom unikatni in posebni kosi oblačil.

Elegance

S H O W R O O M

Elegance

Elegance črna svetleča
tisk srebrna

Elegance Showroom
eleganceshowroomljubljana

Nazorjeva ulica 3, Ljubljana-center
082053503

Bodite unikatne!
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Nega	kože	poleti

sonce
LJUBIMO

Obožujem	 poletje.	 Ljubim	 sonce.	 Znanstveno	 dokazano	 je,	 da	
ima	 sonce	 pozitivne	 učinke	 tako	 na	 telo	 kot	 na	 razpoloženje.	
Vendar	nas	vsi	opozarjajo	na	nevarnosti	sončenja.	No,	ta	članek	
bo	 drugačen	 –	 pojdimo	 na	 sonce,	 užijmo	 njegovo	 energijo,	
pustimo	 se	 mu	 razvajati,	 naj	 nas	 božajo	 njegovi	 žarki,	 nam	
napolnijo	baterije…	svet	je	lepši.		Vseeno	pa	bodimo	ozaveščeni	
in	 poskrbimo	 za	 kožo	 pravilno,	 pametno	 in	 smotrno.	 Naj	 bo	
poletje	brez	skrbi.	
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Nevarnosti prekomernega sončenja
Naša koža ima sposobnost samozaščite pred 
soncem. Zelo dobro varovalo je tvorba rjavega 
pigmenta, ki mu pravimo melanin, ki preprečuje 
prodiranje UV žarkov v globje plasti kože. 
Seveda pa ravno tako kot pri ostalih dobrinah, 
ki jih ljubimo, ne gre pretiravati. Koža se namreč 
ne more v nedogled boriti in ščititi. Moramo 
se zavedati posledic prekomernega sončenja. 
Akutne oziroma takojšnje posledice opazimo že 
zvečer v obliki rdečice. Naj nam bo to opozorilo, 
da smo pretiravali. Vsak zase naj poišče mejo 
zdravega sončenja. Nikar ne dopustimo, da 
na soncu pretiravamo do opeklin. Lahko pride 
do vnetja in mehurjev, v drugem koraku pa 
se koža olušči. Tu gre za izjemen vdor v kožo, 
saj je ta nemočna brez zaščitne plasti. Velik 
problem so tudi preobčutljivostne reakcije 
kože. Mnogokrat tako reakcijo posplošimo, jo 
zavijemo v izraz alergija. V večini primerov pa 
gre le za kombinacijo toplote, svetlobe, sevanja, 
potu in kozmetičnega izdelka. Koža, ki je že bila 
poškodovana od predhodnega pretiravanja 
in opeklin, odreagira z rdečimi pikicami in 
srbečico. 

Ne pazite se sonca, pazite se sončnih krem
Vedno več beremo o naravni kozmetiki. V 
kombinaciji s soncem upravičeno. Ena meni 
najbolj spornih sestavin, ki so v klasičnih 
sončnih kremah, je parfum, dišave. Te so 
namreč glavni krivec za preobčutljivostno 
reakcijo. Kontaktna alergija je velik problem, saj 
lahko parfumirani izdelki v stiku s kožo sprožijo 
ekcem ali dermatitis in povzročijo srbečico. 
Vendar pa tudi poseganje po olivnem ali 
kokosovem olju predstavlja znatno premajhno 
zaščito kože. Po raziskavah, narejenih v Franciji, 
ima namreč olje malinovih pešk zaščito do 28, 
olivno olje pa zgolj 2.  

Kakšne spremembe lahko pričakujemo na 
koži? 
Zaradi čim boljše zaščite pred UV žarki koža 
izgubi mesečni regeneracijski ritem. Plasti 
kožnih celic ne odpadajo več redno, ampak 
se kopičijo in s tem koža izdela dodatno 
mehansko zaščito – se odebeli. Posledica 
debelitve povrhnjice iz estetskega vidika je 
sivkast, nezdrav ten kože. Suha, dehidrirana, 

luščeča povrhnjica in slabši tonus kože ter 
neenakomerna obarvanost. Koža je na dotik 
hrapava, poglobijo se gubice. 

Pozor, čas je za nego!
Verjetno nas vse motijo zgoraj opisani simptomi 
kože. Toda pozor, koža je takšna z razlogom! 
Poletje je čas za nego, dodajanje vlage, hranilnih 
učinkovin, nikakor pa poleti ne izvajajmo 
terapij, pilingov ali drugih invazivnih posegov v 
kožo. Ja, tudi pilinge sem omenila, zakaj? Koža s 
tem, ko se odebeli, poskrbi za dodatno zaščito 
pred izgubo vlage in pred soncem. Nikar ji ne 
otežujmo dela in te, še kako potrebne zaščite 
ne odstranjujmo. Primer za lažje razumevanje: 
pridni smo in zložimo perilo lepo na kupčke. 
Potem pride otroček in izvleče tisto majico 
čisto spodaj, da se nam perilo prevrne. Seveda 
zložimo še enkrat – vendar smo utrujeni in pod 
stresom. Ravno tako se počuti naša koža, ko še 
enkrat spodbuja celice k hitrejšemu deljenju in 
odmiranju. Poleti (začnimo s 1. 5. in končajmo 
s 30. 9.) je nujno  skrbeti za dovolj vlage. 
Must have v vsaki torbici mora biti hidrolat – 
naravni tonik, destilirana vodica z vodotopnimi 
učinkovinami eteričnih olj. Na trgu jih je 
ogromno, izberite ga po vonju in seveda 
učinku na kožo. Najboljši je tisti v razpršilu, ki 
ga lahko uporabite tudi čez make up. Čez cel 
dan se čim večkrat osvežite z njim, prav tako 
pa večkrat pocrkljajte kožo z negovalno masko. 
Koža si to zasluži, saj vas ščiti. Svojo negovalno 
kremo zvečer obogatite s primernim hladno 
stiskanim oljem in kapljico eteričnega olja. 
Nanesite na kožo kar v debelejšem sloju in 
pustite čez noč. S tem pričnite že zgodaj in naj 
vam pride v ritual vsaj enkrat tedensko. S tema 
dvema korakoma lahko preprečite oziroma 
omilite zgoraj opisane težave, ki jih občutite 
zaradi vpliva sonca na kožo. 

Anja Rednak Jakšić
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Franck	Muller
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Združitev	 izvirnega	 dizajna	 s	 kompleksnim	 mehanizmom	 daje	
prestižnim	kolekcijam	izpod	rok	švicarske	urarske	hiše	Franck	
Muller	posebno	harmonijo,	ki	je	v	več	kot	dvajsetih	letih	obstoja	
povsem	 očarala	 svet.	 Na	 račun	 mojstrskih	 komplikacij	 in	
barvitih	 kreacij	 si	 je	 blagovna	 znamka	 prislužila	 tudi	 ogromno	
bazo	znanih	strank,	kot	so	José	Mourinho,	Elton	John	in	Demi	
Moore.	 A	 če	 so	 sloviti	 modeli	 Casablanca,	 Cintree	 Curvex	
in	 Conquistador	 zaslužni	 za	 vzpon	 Franck	 Mullerja,	 njegove	
najnovejše	 inovativne	 stvaritve	 brez	 dvoma	 dokazujejo,	 da	 ga	
lahko	še	vedno	imenujemo	Master	of	Complications.

Vanguard	Tourbillon	Minute	Repeater	Skeleton

Ena od novosti, ki je najbolj presenetila ljubitelje Haute Horlogerie, je zagotovo edinstveni Vanguard 
Tourbillon Minute Repeater Skeleton, ki kot ime nakazuje, kombinira dve najbolj zahtevni in sofisticirani 
komplikaciji – repeticijo, kjer ob sprostitvi posebnega vzvoda ura odbije točen čas, in tourbillon, 
posebno vpetje nemirke, ki izniči negativen vpliv gravitacije, s tem pa pripomore k točnosti urnega 
mehanizma, ki ga lahko občudujemo skozi transparentno številčnico.
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Še ena spektakularna kreacija linije Vanguard je novi Gravity Vanguard, ki priteguje poglede s svojim 
izjemno modernim dizajnom. Siva se druži z modro v temu unikatnem tourbillonu, ki so ga tako 
zasnovali kot izdelali mojstri Franck Mullerja. Odločili so se za posebno elipsasto strukturo komplikacije 
s premerom 21,2 milimetra in z višino 7,7 milimetrov, s čimer so dosegli čudovit tridimenzionalni efekt 
ter dokazali, da je tudi časomer lahko simbol tehnološke avantgarde.

Gravity	Vanguard

Vanguard	Yachting	Anchor	Skeleton

Svet navtike je medtem ponudil navdih za naslednji vrhunec nove kolekcije, uro Vanguard Yachting 
Anchor Skeleton, ki s svojo barvno paleto kot tudi čudovito vetrovno rožo, umeščeno na spodnji del 
številčnice, prikazuje svojo zavezanost mogočni modrini. Tudi ta novost omogoča vpogled v unikaten 
mehanizem, ki skupaj z ohišjem v vpadljivem odtenku rose zlata predstavlja resnično ustvarjalno vizijo 
merjenja časa.

FASHION AVENUE     31
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Gravity	Endurance

Nenehno iskanje nečesa še ne videnega je obrodilo noviteto Gravity Endurance, ki premierno uvaja 
elegantno okroglo obliko ohišja, sparjeno z na novo razvitim gibanjem Gravity in s športnim gumijastim 
paščkom. Izdelava pravcate mojstrovine za zapestje je izredno zapletena, kar seveda vpliva tako na 
prestiž ure kot tudi njeno astronomsko visoko ceno.

Ava Tomlje
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Lamborghini	Urus

SUV
NAJHITREJŠI

NA SVETU
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Lamborghinijevemu	dolgo	pričakovanemu	prvemu	športnemu	
terencu	 Urusu	 je	 ob	 debiju	 nemudoma	 pripadal	 primat	
najhitrejšega	 na	 svetu	 v	 svojem	 segmentu.	 Pri	 italijanskemu	
proizvajalcu	 pravijo,	 da	 z	 njim	 tako	 rekoč	 nimajo	 konkurence	 v	
novem	samooklicanem	razredu	super	SUV-jev. U

rusa poganja Audijev 
štirilitrski motor V8, ki na 
cesto preko vseh štirih koles 
sprošča brutalnih 650 KM in 
kar 850 Nm navora, kar mu 
omogoča sprint z mesta do 

stotice v pičlih 3,6 sekundah. Končno hitrost 
2,2 toni težak Urus razvije pri 305 km/h. Moč 
se načeloma v razmerju 40:60 (spredaj, zadaj) 
prenaša preko 8-stopenjske avtomatike, voznik 
pa lahko karakteristike vozila prilagodi načinu 
vožnje oziroma terenu preko šestih voznih 
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programov (Strada, Sport, Corsa, Neve, Terra 
in Sabbia) in si individualne nastavitve shrani v 
programu Ego. Urus lahko po zaslugi zračnega 
vzmetenja oddaljenost od tal dvigne oziroma 
spusti iz 15,8 na 24,8 centimetrov.
Vpadljivi Urus je mešanica superšportnega 
cestnega dirkalnika ter prostornega, vsakdanje 
uporabnega in udobnega športnega terenca, 
s čimer je pravzaprav na novo odprl še en nišni 
segment. Grajen je na sestrski platformi kot 
že nekateri modeli iz koncerna VW (Cayenne, 
Q7 in Bentayga), zato ima z bližnjim Audijem 
v kabini tudi kar nekaj skupnih elementov, kot 
so nekatera stikala, volanski obroč in seveda 
vse varnostne in povezljivostne tehnologije. 
Nemška tehnologija in italijanski dizajn ustvarita 
v Urusu popolno ergonomijo, kjer ima voznik 
občutek, kot da sedi v pilotski kabini, obdani z 
najboljšimi materiali in s čistimi linijami.

Na zunaj je Urus z agresivnim videzom, 
nabito in s široko držo ter z ostrimi potezami 
takoj prepoznaven kot pravi Lamborghini, z 
dodatnim parom vrat pa je tudi pravi orjak. 
V dolžino meri 5,11 metra, njegovo medosje 
je dolgo kar 3.003 milimetre, kar obeta na 
zadnjih sedežih obilo prostornosti in udobja, 
prtljažnega prostora pa s 616 litri tudi ne bo 
zmanjkalo tako hitro.
Pri Lamborghiniju z Urusom stavijo na vse ali 
nič, saj pričakujejo, da jim bo samo ta model 
v prihodnjem letu podvojil prodajo. Zanj bo 
potrebno odšteti vsaj 170 tisočakov, a končna 
cena bo seveda odvisna od vseh dodatnih 
davkov, ki kupca doletijo pri nakupu. Urus, 
registriran v Sloveniji, vas bo stal okoli 300 
tisočakov.

Jan Grobelšek

oglas ww
šampanjc

3939

01 - OGLASI NEW.qxp  14.11.2006  15:58  Page 1
ASoktober06 - final 1-79.qxp  3.10.2006  10:51  Page 79

oglas 1s.indd   36 11. 07. 2016   01:02:02



FASHION AVENUE     4140     FASHION AVENUE

Naše	 uredništvo	 je	 doletela	 čast	 pridružiti	 se	 BMW-jevi	
dvodnevni	 etapi,	 razpeti	 med	 dvema	 mestoma,	 Varšavo	 in	
Prago,	kjer	sta	v	glavni	vlogi	blesteli	bavarski	zastavonoši	serije	
7	 in	X7.	Tako	smo	izbrani	novinarji	temeljito	preizkusili	bavarski	
najprestižnejši	vozili	in	se	z	njima	podali	na	dvodnevno	potovanje,	
katerega	je	še	dodatno	popestril	bogat	kulturni	program.
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BMW	7	in	X7	Media	Tour

z bavarsko
RAZVAJANJE
ELITO
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V
se skupaj se je začelo v 
zgodnjih jutranjih urah na 
letališču Jožeta Pučnika, kjer 
smo se zbrali predstavniki 
štirih slovenskih medijev 
in naša vodja, Maja Ilec, 

odgovorna za odnose z javnostmi za BMW 
Group Slovenija. Ob 7.10 smo najprej poleteli 
proti Dunaju, kjer smo prestopili na drugo 
letalo in nadaljevali let proti glavnemu in 
hkrati največjemu mestu Poljske, Varšavi. Ob 
pristanku smo se z letališča sprehodili nekaj sto 
metrov do hotela Marriott Renaissance, kjer se 
je medijski dogodek uradno tudi začel.
Najprej smo se okrepčali z dopoldansko kavo 
in bogatim zajtrkom, nakar smo podpisali nekaj 
potrebne papirologije, nato pa smo že prevzeli 
ključe vozil, ki so nas spremljala na poti prvi dan. 
Tega smo preživeli v družbi poslovne limuzine 
serije 7, natančneje v konfiguraciji 750i. To 
pomeni, da vozilo poganja 4,4-litrski bencinski 
motor z osmimi valji, ki pošiljajo preko xDriva 
na cesto 450 konjskih moči. Naša sedmica je 
bila odeta v mišje sivo barvo, zunanjost pa je 
krasil tudi paket M Sport, dodatno začinjen 
s temnim paketom, na račun katerega je bil 
velikanski grill, ki je od predhodnika večji za kar 
40 %, odet v črno barvo, v črnino pa so bili odeti 
tudi okvirji stekel, kakor tudi zadnji par luči, ki je 
po novem vzdolž celotnega zadka povezan s 
tankim LED pasom, s čimer nove sedmice ne 

bo težko ločiti od stare. Notranji ambient nas 
je razvajal v kostanjevo rjavem usnju, sedeži so 
bili kakopak del posebne linije BMW Individual, 
kar pomeni dodatno mehkobo, prestižen 
karo dizajn, seveda pa ni manjkala niti masaža 
sedežev in za piko na i, celoten strop je bil odet 
v prijetno brušeno usnje oziroma alkantaro. V 
objemu usnjenih sedežev, zračnega vzmetenja 
in brutalnega bencinskega motorja, smo tako 
v prvem delu prevozili dobrih 350 kilometrov, 
od tega večinoma po avtocesti, vse do prvega 
postanka v enem izmed najlepših poljskih mest, 
Wroclawu, v katerem je lociran edini muzej 
arhitekture v državi, ki se nahaja v zgradbah 
bivšega samostana in cerkve St. Bernarda, kjer 
smo se okrepčali s samopostrežnim kosilom.
Nato je sledil še drugi del poti prvega dne, 
približno 60 kilometrov dolga tura v kombinaciji 
avtoceste in regionalke nas je pripeljala v 
čudovito, v zelenje obdano pokrajino Gola 
Dzierzoniowska, kjer nas je čakala nastanitev 
v renesančnem gradu iz 16. stoletja, ki sliši na 
ime Uroczysko Siedmiu Stawów Luxury Hotel. 
Kaj kmalu je bil čas za večerjo v zgodovinski 
renesančni sobani, ob spremljavi privatnega 
koncerta v izvedbi poljskega skladatelja in 
pianista, ki v svojem ustvarjanju združuje 
improvizacijo jazza z aspekti moderne glasbe. 
Še pred deseto uro zvečer smo pridno 
odkorakali v svoje brloge, saj smo že zjutraj 
naslednji dan začeli z nadaljevanjem etape.

FASHION AVENUE     43
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Nov dan, novo vozilo. Drugi dan smo tako sedli 
za volan najnovejšega bavarskega modela, 
prestižnega, ultimativnega večsedežnega SUV-
ja, modela X7. Na voljo je tako v sedemsedežni 
konfiguraciji, kot tudi v taki, ki ima v drugi vrsti 
le dva, popolnoma ločena sedeža, za še večje 
udobje in razvajanje. In ravno s takim, v motorni 
različici M50d s 400 konjskimi močmi in 760 
Nm navora, smo se odpravili na legendarno 
pot stotih zavojev, razprtih skozi 35 kilometrov, 
ki je vodila preko gorskega nacionalnega parka 
Stolowe, ki leži v neposredni bližini češke meje. 
Vseskozi je večina poti potekala po čudoviti 
odprti cesti, obdani z velikimi polji, z gozdovi in 
s skalovjem, po kateri smo z gromozanskim X7 
prevozili približno 300 kilometrov.
Najprestižnejši bavarski stroj v dolžino meri več 
kot pet metrov in tehta skoraj 2,5 tone. Številke 
ne govorijo ravno v prid vozni dinamiki, a je 
X7 dokazal, da se tudi 2,5-tonska gmota na 
petih metrih lahko v mejah normale pošteno 
zapodi v ovinek. Občutek na volanu je glede 
na gabarite zares presenetljivo fantastičen, 

seveda voznik najbolje občuti kako velik in 
težak je avtomobil predvsem med zaviranjem, 
medtem ko bodo potniki brezpogojno uživali 
v lebdečem jadranju, ki ga zagotavlja več ko 
tri metre dolgo medosje, zračno vzmetenje in 
seveda usnjeno udobje v izobilju.
X7 nas je tako razvajal vse od renesančnega 
gradu na Poljskem do prvega postanka v 
mestu Hradec Králové, kjer smo imeli kosilo 
in privatni ogled v priznani češki pivovarni 
Pivovarské domy. Ker nas je čakala še dobrih 
100 kilometrov dolga pot do Prage, od koder 
smo v večernih urah poleteli proti Ljubljani, 
seveda nismo pogledali v pivske kozarce.
Prvo srečanje z novima članoma serije 7 in X7 
nas tako ni pustilo ravnodušnih, še več, X7 je 
zares presenetil na celi črti in se že veselimo, 
da bosta avtomobila v prihodnjih mesecih 
k nam zapeljala tudi na bolj podroben test. 
Hvala BMW-ju za nepozabno izkušnjo in naj živi 
užitek v vožnji.

Jan Grobelšek
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Riva	90’	Argo

krasotica
MITOLOŠKA Pri	 Rivi	 so	 ponovno	 dokazali,	 da	 so	 mojstri,	 katerim	 v	 svetu	

navtike	ni	para.	Njihova	najnovejša	krasotica	90’	Argo	namreč	
kljub	 nedavnemu	 debiju	 v	 sončnem	 Miamiju	 na	 račun	 svoje	
neustavljivo	 privlačne	 podobe	 in	 tehnoloških	 inovacij	 že	 gradi	
svoj	legendarni	status	med	prestižnimi	flybridge	jahtami.



N
ovo delo moderne navtične 
umetnosti je ime dobilo po 
veličastni mitološki ladji Argo, 
s katero se je skupina herojev, 
imenovana Argonavti, skupaj z 
grškim vojskovodjem Jazonom 

pred trojansko vojno podala na iskanje slovitega 
zlatega runa. Novodobna legenda tako kot njena 
historična različica govori o hitri in izjemno dovršeni 
kreaciji, ki je zmožna premagovati daljše razdalje.
Po vzoru Antičnih Grkov so Rivini oblikovalci sledili 
lepotnim kanonom ustvarjalnosti in dizajna, ki veljajo 
še danes. Z novim projektom so želeli pričarati 
brezčasno estetiko in vrhunsko udobje, a pri tem niso 
hoteli žrtvovati praktičnosti.

Gre za najmanjši flybridge v prodajni paleti italijanske 
znamke, ki sledi oblikovnim smernicam večjih bratov 
100’ Corsaro in nove zastavonoše 110’ Dolcevita. Kljub 
nekaj metrov manj – skupno v dolžino meri 28,5 
metra, je tudi Argo prava palača na vodi, ki očara na 
prvi pogled s svojim impozantnim profilom v obliki 
puščice, ki napoveduje aerodinamične kvalitete in 
dinamične zmogljivosti jahte.
Zgodba Arga se torej prične odvijati s pogledom na 
profil, ki nosi številne takoj prepoznavne elemente 

Recite	kar	želite,	noben	
drug	 proizvajalec	 ne	
ponuja	tako	izpiljenega	
oblikovanja	 in	 opreme	

interierja	kot	Riva.
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jahte, izmed katerih izstopajo velika okna na ladijskem 
trupu, ki v spodnje prostore spuščajo ogromno 
količino naravne svetlobe, kot tudi okna na glavnem 
krovu, ki v salonu merijo vse od tal pa do stropa in tako 
omogočajo dih jemajoče 360-stopinjske razglede.
Prav tam se prične novo poglavje, ki govori o značilni 
italijanski prvovrstnosti. Recite kar želite, noben drug 
proizvajalec ne ponuja tako izpiljenega oblikovanja 
in opreme interierja kot Riva. Zopet so sledili 
minimalističnemu receptu, ki v skoraj 40 kvadratnih 
metrov velikem prostoru ustvarja prefinjen in 
spokojen ambient. Les in usnje poskrbita za občutek 
topline, detajli nerjavečega jekla za dotik modernosti, 
medtem ko je barvna paleta naravnih tonov izbrana z 
namenom sproščanja in obedovanja v stilu. Celotno 
pohištvo je nastalo izpod rok najbolj ekskluzivnih 
blagovnih znamk: Casamance, Penelopeoggi, Gentili 
Mosconi, Roda…
Pot mimo velikodušne zofe v obliki črke L vodi od 
jedilnice za osem oseb, fantastične ladijske kuhinje 
in tehnološko izpopolnjene krmilne postaje vse do 
razkošne kabine lastnika, ki je pozicionirana na premcu 
glavne palube in se pohvali z lastno kopalnico in walk-
in garderobo. A ker gre za izredno luksuzno plovilo, 
so pri Rivi spodaj zasnovali še eno magično master 
suito, ki jo dopolnjujejo tri kabine za goste. Tudi tu 
so nadaljevali s filozofijo elegance, katero ustvarjajo 
angleški oreh, belo usnje, črni lakirani stropi in jekleni 
elementi. Še en vrhunec predstavljajo kopalnice, 
odete v prekrasen marmor v belo-sivem vzorcu 
Calacatta Australe.

Prav tako impresivne so tudi zunanje površine; tako 
na premcu kot krmi so namestili velike udobne 
kavče, medtem ko je kar 46 m2 veliki flybridge prejel 
ležalnika, okrogla tabureja in bar, nasproti katerega 
stojita zofa in miza za obedovanje na svežem zraku. 
Pred njima ima svoje mesto pilot ladje, ki bo ob izbiri 
najmočnejše pogonske enote upravljal s skupno 
4.870 konjskimi močmi, ki mogočno Argo izstrelijo do 
najvišje hitrosti 30 vozlov.

Ava Tomlje

bigg-r.com
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Vsak	pravi	gurman,	ki	se	je	že	kdaj	odpravil	na	raziskovanje	lepot	
notranjosti	 hrvaške	 Istre,	 je	 slišal	 za	 konobo	 Stari	 podrum	 in	
njeno	 lastnico	 gospo	 Miro,	 ki	 skupaj	 s	 hčerkama	 iz	 lokalnih	 in	
sezonskih	 sestavin	 ustvarja	 gastronomske	 dobrote,	 ki	 goste	
seznanijo	 s	 čari	 istrske	 kuhinje.	 Na	 razvajanje	 brbončic	 smo	
odšli	tudi	sami…

Z
e pot do istrske konobe Stari 
podrum nas je prevzela z 
občutkom blaženosti, ko 
smo potovali mimo idiličnih, 
z vinskimi trtami posejanih 
gričev, ki se kopajo v soncu, 

preden smo pristali v mestecu Momjan v 
bližini hrvaško-slovenske državne meje, 
znanem po vrhunski žlahtni kapljici in bogati 
gastronomski dediščini. Med občudovanjem 
slikovite pokrajine in ruševin srednjeveškega 
gradu, je navigacija sporočila, da smo prispeli 
na cilj. Kljub temu da smo prišli pol ure pred 
odprtjem, so na parkirišču že čakali mnogi lačni 
Italijani, kar nam je dalo vedeti, da nas čaka prav 
posebno gastronomsko doživetje. Družinsko 
gostilno že desetletje vodi gospa Mira, ki 
nas je sprejela z odprtimi rokami, ta prijetna 
domačnost pa se je nadaljevala z njeno hčerko 
Ingrid, ki nas je posedla na prekrasno teraso, ki 
je pred nekaj leti prejela povsem novo podobo. 
Sodoben ambient z velikimi dizajnerskimi 
svetili nadgrajuje cvetoče zelenje, medtem ko 
se velikanska okna široko odpirajo in v prostor 

spuščajo prijeten vetrič, zaradi katerega gostje 
tudi v vročih poletnih mesecih ne bodo čutili 
pritiska visokih temperatur. V stilu prave istrske 
gostoljubnosti so takoj pred nas postavili 
pozdrav iz kuhinje – hrustljave kruhke s sirom 
in z naribanimi tartufi, za katere smo kasneje 
spoznali, da so pravi zaščitni znak restavracije. 
Sledila je bučkina juha, obogatena s praženimi 
semeni in z bučnim oljem, ki na pogled morda ni 
izgledala nič posebnega, toda razvajala je s tako 
zanimivimi okusi, da jim je težko najti par. Na tej 
točki so bila naša pričakovanja že visoka, a so po 
okušanju hladne predjedi zares zrasla v višine. 
Narezek slastnih domačih mesnin, sirov in lisičk 
je ob spremljavi vrhunskega ekstra deviškega 
olja Ipša in hišne malvazije Franceschini, ki jo 
v okolici Buj ustvarja Mirin zet, pobožal vsa 
čutila, navdušila pa je tudi čudovito lahka 
frtalja, kjer so v ospredju blesteli divji šparglji. 
Z vznemirjenjem smo pričakovali jed, po kateri 
so v Starem podrumu najbolj znani; paradni 
fuži s tartufi so na mizo prispeli s tako bogato 
založenimi rezinami prestižnega gomolja, da se 
testenin skorajda ni videlo. Naše zadovoljstvo 
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zaradi nepopisljivo slastnega okusa in 
kremaste teksture je bilo več kot očitno, zato 
jim ni bilo treba posebej spraševati, če kaj 
manjka. V podobno omako je druga Mirina 
hči Marinka, ki deluje pod budnim očesom 
mojstrice, odela še eno specialiteto – zajeten 
kos domačega govejega steaka, vedno 
spečenega na odprtem ognju velikega žara, 
ki krasi rustikalno atmosfero notranjega dela 
gostilne in v hladnejših mesecih prijetno 

greje goste. Izjemno sočno meso, ki je za nas 
predstavljalo višek degustacije, smo sparili z 
rdečo kreacijo okoliških vinarjev. Za konec so 
nam ponudili svoje sladke pregrehe, vendar 
smo, roko na srce, finalno postajo na naši 
gastronomski turi preskočili, saj so bili želodčki 
že povsem polni; vsekakor pa verjamemo 
besedam gospe Mire, da sta njihov tiramisu 
in čokoladni mousse preprosto božanska.
Ko potegnemo črto, lahko brez oklevanja 
zatrdimo, da je Stari podrum ena najboljših 
restavracij v Istri, kjer z okusi in s finesami ne 
komplicirajo, ampak z uporabo le domačih, 
svežih in sezonskih sestavin ter s spoštovanjem 
tradicionalnih receptur v ustih pričarajo pravo 
harmonijo, vse skupaj pa zabelijo s pravo 
mero domačnosti, zaradi katere bi se človek 
kar cel dan prepustil raziskovanju okusov pod 
taktirko gospodarice Mire.

www.staripodrum.info
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Na naši kmetiji se že od leta 1980 razprostirajo nasadi breskve, 
češnje, fige, vinske trte in oljčnih dreves, katere z veliko ljubzeni in 

pozornosti spreminjamo v extra domače marmelade in sadne sirupe 
pod znamko vipavskih dobrot Uroš in Valentina. Lansko leto smo trgu 
predstavili inovativne Marmele – okusne mlečne namaze z dodatkom 
sadja ali oreškov, ki ponujajo nešteto možnosti za užitek v edinstvenih 

kombinacijah okusov. Pustite se presenetiti!

• www.urosinvalentina.si •
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Šepet	vetra	in	nežno	petje	ptic...	to	je	edino,	kar	gostje	v	objemu	
neokrnjene	narave	slišijo	ob	okušanju	vrhunske	žlahtne	kapljice	
in	ekstra	deviškega	oljčnega	olja	na	obširnem	posestvu	Monte	
Rosso,	ki	svoja	vrata	na	široko	odpira	vsem	gurmanom,	željnim	
sprostitve	 ter	 raziskovanja	 idilične	 istrske	 pokrajine	 in	 njenih	
magičnih	sadov.
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P
isalo se je leto 2006, ko 
se je začela formirati 
ideja o zakupu velikega 
zapuščenega kosa zemlje 
v hrvaški Istri, le streljaj 
oddaljenega od slovensko-

hrvaške meje. Izredna lega ob morju, ki ustvarja 
odlične mikroklimatske pogoje za rast trt in 
oljčnih dreves, je namreč obljubljala potencial 
za kreacijo edinstvenih izdelkov iz dobrot 
narave. Na novem posestvu Monte Rosso so se 
zavedali, da pot zagotovo ne bo lahka, saj je bila 
ogromna parcela povsem zaraščena z makijo, 
ponekod pa zemlja še nikoli ni bila obdelana. 
A posebnost območja in želja po stvaritvi 
nečesa izjemnega sta pretehtali vse ovire; tako 
so z utrudljivim odstranjevanjem kamenja in 
grmičevja naredili prvi korak k realizaciji svoje 
inovativne ideje, pri čemer so nenehno strmeli 

k odgovornosti do narave. Ko je bila zemlja 
pripravljena za obdelavo, so začeli s sajenjem, 
prav tako pa je bilo treba začeti razmišljati o 
imenu blagovne znamke, pod katero bi tržili 
svoje bodoče proizvode. Na koncu so izbrali 
italijansko različico imena vasi Crveni Vrh, kjer 
se posestvo nahaja – Monte Rosso, saj so želeli 
izpostaviti poreklo svojih stvaritev in bogato 
zapuščino ozemlja, kjer se je zgodovinsko 
prepletala hrvaška, slovenska in italijanska 
kultura. Danes se na obširnem posestvu, ki 
se razteza na kar 65 hektarjih, sončijo urejeni 
nasadi trt, oljk, mandljevcev in sadnega drevja, 
za katere lastniki skrbijo s posebno pozornostjo, 
saj želijo ohranjati prvinsko lepoto te krasne 
istrske pokrajine.
V prvem planu je bila že od samega začetka 
proizvodnja najboljšega ekstra deviškega 
oljčnega olja, zato so leta 2009 zasadili skrbno 
izbrane sorte oljk: istrsko belico, leccino, 
pendolino, maurino, ascolana in picholine. Pravi 
geografski položaj za vzgojo oljk, vsakodnevna 

skrb za nasade skozi vse leto, zgodnja 
kontrolirana trgatev in predelava v roku le nekaj 
ur z najsodobnejšo tehnologijo, so dejavniki, 
ki skupaj z brezkompromisnim stremenjem k 
spoštovanju narave in filozofiji najvišje mogoče 
kakovosti omogočajo, da pri Monte Rossu iz 
leta v leto proizvajajo oljčno olje, ki sodi v sam 
svetovni vrh. Njegovo vrhunskost, svežo aromo, 
mamljiv okus, umirjeno pikantnost in prijetno 
grenkobo dokazujejo s številnimi nagradami, 
osvojenimi na najprestižnejših tekmovanjih, 
kot tudi s kemičnimi analizami, ki razkrivajo, 
da je zlato-zelena tekočina tako bogata z 
naravnimi antioksidanti polifenoli, da jo lahko 
štejemo za zdravilno. Da bi zadovoljili raznolika 
pričakovanja najbolj zahtevnih gurmanov, 
so na trg lansirali dve različici: Premium, ki 
mojstrsko združuje šest različnih sort, in 
enosortno olje iz istrske belice, ki je najbolj 

prepoznavna avtohtona sorta oljke v Istri in 
tako povsem odraža področje, iz katerega izvira. 
Brez dvoma lahko rečemo, da so v svojemu 
iskanju popolnega ekstra deviškega oljčnega 
olja našli pravi recept ter naredili prepoznaven 
in aromatičen izdelek, ki se perfektno poda k 
mesnim in zelenjavnim jedem z žara, frtalji s 
šparglji, testeninam z bogatejšimi omakami ter 
svežim solatam.
Na drugi strani pa se je vinska zgodba 
Monte Rossa šele dodobra pričela, saj so 
svetu svoje prvo vino pokazali pred tremi 
leti. Malvazija z letnico 2015 je ljubitelje vina 
očarala z obilo svežine, s kančkom sladkosti, z 
dolgim pookusom in z mnogimi možnostmi 
kombiniranja s kulinaričnimi vrhunci, 
medtem ko jih je Nero 2016, narejen iz sorte 
Montepulciano d`Abruzzo, pustil brez besed. 
Nenazadnje je to tipična italijanska sorta, ki je 
daleč okrog posestva nihče ne proizvaja. Vendar 
Monte Rossov enolog, priznani zamejski vinar 
Edi Kante, z izbiro ni brcnil v temo. Z minerali in 
apnencem bogata istrska prst daje sorti novo 
dimenzijo, ki se odraža v globoki rubinasti 
barvi in bogati sadni aromi z notami gozdnih 
sadežev in višnje. Strast do vina je obrodila 
tudi izredno nežno in elegantno peneče vino 
Monteclassico, narejeno iz istrske malvazije 
po klasični metodi fermentacije kvasovk v 
steklenicah 12 mesecev pred degožiranjem, 
medtem ko so za posameznike z jasno razvitim 
okusom pripravili dva dolgo odležana in zrela 
vina, za katera so uporabili le najboljše grozdje. 
Toda zgolj proizvodnja izdelkov, ki pobožajo 
brbončice, ni edino poslanstvo ekipe Monte 
Rosso; cilj je ustvarjanje doživetij na njihovemu 
koščku raja na zemlji, zato so med prostrane 
nasade skrili tri očarljive kotičke za butično 
degustacijo, ki razvajajo z dih jemajočimi 
razgledi na neskončne vinograde in morje 
v ozadju. Da lahko gostje delček svojega 
gastronomskega doživljaja odnesejo domov, so 
na posestvu odprli trgovinico, kjer bodo poleg 
svojih krasnih vin, večkrat nagrajenih oljčnih 
olj in slastnih marmelad, v bližnji prihodnosti 
nudili še lasten češnjev sok, mandljev namaz 
in druge dobrote, prežete s strastjo kreatorjev 
znamke Monte Rosso.

www.monterossoistra.com
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Crazy	Duck	Brewery
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Visoko	nad	Žiremi	se	na	750	metrih	nadmorske	višine	nahaja	
vasica	Breznica	z	vsega	petdeset	prebivalci,	ki	je	poleg	gotske	
cerkve	 svetega	 Kancijana	 najbolj	 znana	 po	 najvišje	 ležeči	
slovenski	pivovarni	Crazy	Duck	Brewery,	kjer	dva	velika	ljubitelja	
piva	 eksperimentirata	 z	 okusi	 in	 skušata	 ustvariti	 najboljši	
hmeljski	napitek	na	svetu.
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Z
godba o nori raci se prične daleč 
stran od Slovenije, na magičnem 
Santoriniju, kamor se je Anže 
Račič s svojo boljšo polovico 
odpravil na poročno potovanje. 
Med raziskovanjem grškega otoka 

sta mladoporočenca naletela na butično pivovarno, 
kjer sta degustirala kot žafran drago pivo posebnih 
arom in okusov, hkrati pa se podučila o osnovah 
varjenja piva. Ker je Anže ugotovil, da to v bistvu ni 
nobena znanost, je v domače kraje prinesel idejo 
o lastni mikropivovarni. Z velikim nasmeškom jo je 
predstavil svoji ženi in se z njeno spodbudo ter s svojo 
dovršeno kuharsko žilico lotil prve kuhe. Nabavil si je 
goro knjig in se vanje toliko poglobil in učil, kot še za 
nič v svojem življenju. V domači hiši je začelo dišati 
po pivu. Za to zanimivo zgodbo je kmalu izvedel 
Miloš Čadež, navdušen nad prijateljevo vnemo do 
ustvarjanja piva, ki ni samo napitek za poletno žejo 
ali nogometno tekmo, ampak vrhunski izdelek, ki 
ga lahko okušamo ob odlični kulinariki. Prepričan 
nad tem, da Račičeva ideja pije vodo, je izpraznil 
in uredil svojo delavnico, ki je pred dvema letoma 
postala dom nove slovenske mikropivovarne, 
katere posebnost je že sama lokacija; nahaja se 

namreč v čudoviti naravi, kar 750 metrov nad 
morsko gladino. Pri izbiranju njenega imena nista 
izgubljala veliko časa: »Če je že nora Raca, pa naj 
bo še Crazy Duck Brewery,« sta odločila. Prijatelja 
sta pognala računalniško vodeno mašinerijo, pri 
kateri za energijo skrbi peč na drva, in od takrat 
varilnica dela na polno. S časom je prostor rasel, kot 
tudi kapaciteta proizvodnje – danes čarobni proces 
kuhe ustvari približno deset tisoč litrov mesečno. 
Od tega v lične steklenice z logotipom race Anže in 
Miloš ne točita zgolj njunega najbolj prodajanega 
svetlega ale piva, ampak tudi njegove temne 
brate in številne druge eksperimente, saj v svetu 
kraft piv nič ni sveto. Na tem mestu sta omembe 
vredna predvsem Žerouc, pri katerem sta lager in 
ale združena v eno opojno žirovsko mešanico, ter 
Royal Duck, pivo s telesom, črnim kot noč in gostim 
kot sirup, ki ga ustvarjajo s tremi intenzivnimi in 
aromatičnimi hmelji. Družino piv z dušo, za katere 
ustvarjalca šaljivo pravita, da so primerni za pitje 
predvsem od januarja do decembra, še posebej pa 
od ponedeljka do nedelje, bodo kmalu dopolnile 
prav posebne starane različice, ki bodo leto ali dve 
odsedele v barikiranih sodčkih.

www.crazyduck.si

- est. 2008 -

041 865 627 www.cilipipp.si info@cilipipp.si

Zgodba Čili Pipp se je začela pred dobrimi petnajstimi leti kot ljubezen do vrtnarjenja in pekočih plodov. Na 
našem trgu smo bili prvi, pionirji. Ljudem smo skušali predstaviti pekoče plodove, pokazati njihove pozitivne 
učinke, okus, raznolikost... in začetki vsekakor niso bili lahki, saj so čiliji veljali za nekakšno eksotiko. Ampak 

nismo obupali. Zavest se je širila, pravi preboj pa je Čili Pipp doživel leta 2011, ko so tri poslane omake v ZDA, na 
največjem tekmovanju pekočih omak na svetu, pometle z vso konkurenco in osvojile 1. mesto. To nam je dalo 
še dodaten zagon za razvijanje novih izdelkov in širitev družine Čili Pipp pekočih omak in drugih dobrot. Danes 

imamo v ponudbi 16 pekočih omak, različnih tako po okusih kot po stopnji pekočnosti, BBQ omako, kečap z 
medom za otroke in pekočega za odrasle, pekoče oljčno olje s čiliji, čili džem, razne čili posipe, čili bonbone, 
suhe plodove, semena čilijev... Vsi naši izdelki so popolnoma naravni, ne vsebujejo barvil, umetnih arom in 

konzervansov, narejeni pa so le iz doma pridelanih čilijev. 

K E R  L J U B I M O  P E K O Č E !
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Domačija	Vrabči

esenca
ŽLAHTNA

KRASA

V	osrčju	Krasa	niso	poznani	zgolj	po	vrhunskem	kraškem	pršutu	
in	 žlahtnem	 teranu,	 ampak	 pridne	 roke	 domačinov	 ustvarjajo	
tudi	tradicionalna	žganja	in	moderne	zvarke.	Brata	Ivo	in	Edi	Šuc	
sta	ena	od	takšnih,	ki	namesto	na	količino	stavita	na	butičnost	in	
prefinjenost	okusov,	ujetih	v	krasnih	steklenicah,	saj	želita	poleg	
gurmanske	zadovoljiti	tudi	estetsko	noto.
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N
edaleč od slovensko-
italijanske meje in le slabih 
deset kilometrov od obale 
Jadranskega morja v vasici 
Pliskovica, ki je ime dobila 
po drobni ptičici, beli 

pastirici, stoji kamnita kraška domačija Vrabči, 
kjer se od nekdaj ukvarjajo z žganjekuho. Znanje 
se je prenašalo iz roda v rod in tako je sedaj za 
nadaljevanje tradicije odgovoren uigran duet 
bratov Šuc, ki s pristno drugačnostjo v svojem 
slogu ustvarja edinstvene okuse vin, destilatov, 
likerjev, eteričnih olj in zeliščnih likerjev. Ker 
sta želela poleg zlatih klasik izumiti nekaj 
povsem posebnega, je mojster Ivo z veliko 
mero predanosti in kreativnosti ter s pomočjo 
brata Edija začel v okolici domače vasi nabirati 
raznolika zelišča, jih med seboj optimalno 
kombinirati in razvijati unikatni zvarek, ki je 
po treh letih izpopolnjevanja le zadostil njune 
visoke standarde. Iz 38 naravnih zakladov je 
nastal simpatično poimenovani blagodejni 
zeliščni liker Doktor Šuc 38, ki razvaja s prijetno 
aromo in z nežnim okusom. Perfekcionistično 
stremljenje k brezkompromisni kakovosti se 
je več kot obrestovalo, saj je kraški doktor, ki 
s svojo steklenico, z napisom v Braillovi pisavi 
in z navodili za uporabo spominja na zdravilo, 
kmalu postal hit med ljubitelji prvovrstnega 
žganja, prislužil pa si je tudi zlato medaljo na 
državnem ocenjevanju Dobrote slovenskih 
kmetij.
Za Italijane, ki tradicionalno radi svojo kavo 
»popravijo« s kančkom žganja, so kreirali še eno 
specialiteto. V sodelovanju s Tinetom Čoklom, 
ki velja za iskalca popolne kave, so združili svoj 
nagrajeni tropinovec s Fair Trade kolumbijskimi 
kavnimi zrni, spraženimi v Sloveniji. Rodil se je 
Koretto, nad katerimi bodo navdušeni vsi pravi 
poznavalci tega črnega poživljajočega napitka.
V korak s časom so lansko leto stopili tudi z 
reinterpretacijo trenutnih trendov popularnosti 
gina, v katere so vpletli tradicijo kraške pokrajine 
ter iz brinjevca in izbranih zelišč ustvarili 
šoštanco za brintonik, prvi kraški koktejl. 
Trendovska pijača je z dodatkom agrumov 
in pravega tonika harmonično zaokrožena, 
izredno osvežilna in tako več kot primerna za 
tople poletne večere.

www.vrabci.si
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V družini Jenko je oljka že tradicionalna rastlina, saj je bila, kot na 
vsaki istrski kmetiji, že generacije nepogrešljiva. V 90. letih pa smo 
posadili tri oljčnike in na njih pod toplim mediteranskim soncem 
rastejo skrbno vzgojene oljke, ki že desetletja predstavljajo 
osnovo za vrhunska oljčna olja.

Izdaten trud, skrb, spoznavanje značilnosti oljke, želja po novem 
znanju in težnja h kakovosti je oljčno olje Jenko popeljalo od 
priljubljenega lokalnega izdelka do slovenskih in mednarodnih 
nagrad. Danes je del družbe najprestižnejših oljčnih olj sveta.

oglas 1s.indd   65 18. 03. 2019   18:09:35
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V	današnjem	svetu	alergij	in	bolezni	se	vedno	več	posameznikov	
sooča	 s	 celiakijo	 ali	 z	 intoleranco	 na	 gluten.	 Trgovine	 sicer	 že	
nudijo	široko	ponudbo	za	njih	ustreznih	živil,	toda	v	restavracijah	
so	 ti	 prikrajšani	 za	 marsikateri	 gurmanski	 užitek.	 Tu	 je	 na	
pomoč	 pred	 dobrimi	 tremi	 leti	 priskočil	 prvi	 slovenski	 100%	
brezglutenski	delí	Cojzla,	kateremu	se	je	nedavno	pridružila	še	
kavarna	na	idilični	lokaciji	pod	Šmarno	goro.

V 
deželi na sončni strani Alp 
je bila ajda že davno eno 
najpomembnejših živil, 
o kateri poje tudi slavna 
slovenska ljudska pesem 
Po Koroškem, po Kranjskem. 

Malo manj pa je znana njena sestrska rastlina, 
stara sorta z imenom tatarska ajda, ki je zaradi 
enostavne pridelave in uspevanja tudi v 
zelo slabih razmerah v 19. stoletju pomagala 
reševati Evropo pred lakoto. S tem je pritegnila 
pozornost barona Žiga Zoisa, ki jo je pripeljal 
v naše kraje in razširil med kmete, zato jo 
od takrat poznamo pod imenom cojzla. In 
ker želi pred lakoto reševati tudi chef Igor 
Mihelič, je ravno to poimenovanje izbral za 
svoj brezglutenski delí, ki je leta 2015 zaživel v 
pokriti tržnici v ljubljanskem BTC-ju. Celiakaši so 

tako že dodobra spoznali Cojzlo, med njenimi 
strankami pa so predvsem ljudje brez tovrstnih 
zdravstvenih težav, saj so gurmanske kreacije 
v popolnem nasprotju z jedmi brez okusa, na 
katere običajno asociiramo ob besedni zvezi 
»brez glutena«.
Mihelič, ki si je izkušnje nabiral v vrhunskih 
restavracijah z Michelinovo zvezdico, je svet 
brezglutenskega prehranjevanja spoznal, ko 
je družinski član dobil diagnozo celiakije. V 
želji vsem ponuditi obrok, ki ni samo zdrav, a 
pocrklja tudi brbončice, je nastala Cojzla, prva 
popolnoma brezglutenska delikatesa pri nas, 
kjer kuhajo za velike kot tudi male gurmane, 
mesojedce in vegane. Pri oblikovanju menija 
je Mihelič iskal informacije pri različnih 
ljudeh, ki so že bili aktivni na brezglutenskem 
področju, najbolj pa so bili zanimivi pogovori 

s Suzano Kranjec, avtorico knjige 
Življenje brez glutena in Fermentiraj.
si, in po njeni zaslugi je v Cojzlino 
ponudbo prišla fermentirana ajdova 
palačinka. Z jedmi želi idejni vodja 
čim bolj ustreči ljudem, ki živijo v 
ritmu sodobnega življenjskega sloga, 
a se hočejo kljub pomanjkanju časa 
prehranjevati zdravo. Tu so tako na 
prvem mestu hranljive zelenjavne 
juhice, v ospredje pa so postavljeni 
tudi raznoliki burgerji, od katerih 
je res izvrsten piščančji, obložen s 
svežo baziliko in z mocarelo. Pri tem 
uporabljajo zgolj lasten sveže pečen 
kruh, ki je tako dober, da ga stranke 
redno naročajo za domov. Skrbijo 
tudi za ljubitelje sladkih pregreh s 
takšnimi in drugačnimi tortami, z 
jabolčnim zavitkom in z ajdovimi 
palačinkami.
Ker v kulinarični destinaciji hrano 
pripravljajo iz srca, okusi pa pobožajo 
dušo, so navdušeni gostje s svojimi 
pohvalami spodbudili odprtje nove 
Cojzline lokacije. Nedavno je namreč 
pod Šmarno goro zaživela prva 
brezglutenska kavarna, ki privablja 
s sončno teraso, s preizkušeno 
odličnimi torticami, piškoti in z 
drugimi sladkimi dobrotami, kot 
tudi s slanimi pitami in krekerji. 
Za poletno osvežitev so ponudbi 
dodali še domač veganski sladoled 
brez dodatkov v številnih slastnih 
okusih, pri čemer se je precej težko 
odločiti, kateri je boljši. Toda srce 
Cojzline kavarne je seveda kava, 
ki zagotavlja povsem drugačno 
doživetje. Ker izbrana kolumbijska 
arabica raste v posebnih klimatskih 
pogojih na nadmorski višini 1.450 
metrov, vsebuje veliko manj kofeina 
in ni težka, prav tako zaradi sveže 
praženosti razvaja z magično aromo 
in vrhunskim okusom. Za vse 
poznavalce, ki radi uživajo v kavi, ob 
tem pa se okrepčajo z gurmanskimi 
poslasticami.

FB: Cojzla & Kavarna Cojzla
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Lušt

sočno
SVEŽE,
SLOVENSKO
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8383T
udi na naših tleh lahko 
najdemo raznolike sorte 
paradižnika, od katerih 
so eni najbolj slastnih 
zagotovo pridelki Lušta, ki 
zorijo v rastlinjakih majhne 

prekmurske vasice Renkovci. Recept za 
sveže, sočne, dišeče, zdrave in okusa polne 
paradižnike se prične z naravno podlago, ki 
rastlinam ponuja kar najboljše pogoje za rast 
in zorenje plodov. Sadike za LUŠTen paradižnik, 
zasajene v organski substrat, zrastejo iz gensko 
nespremenjenih semen, kupljenih v Sloveniji, 
vzgoja pa poteka z veliko ljubezni in posluha 
do tega, kaj rastlina potrebuje. Za nastanek 
plodov je najprej potrebna dobra oploditev, pri 
kateri sodelujejo čmrlji, ki so del stalne favne v 
rastlinjaku, kjer zagotavljajo dober pridelek.
Vzgajanje paradižnika v rastlinjaku pomeni, da 

mu je treba za rast ves čas omogočati optimalne 
klimatske pogoje. Tudi ogrevanja so se pri Luštu 
lotili v sodelovanju z naravo – ob rastlinjaku se 
namreč nahaja geotermalna vrtina. S pomočjo 
vroče vode, ki prihaja iz nje, rastlinjak ogrevajo 
takrat, ko so zunanje temperature prenizke, 
zato lahko sadike zasadijo že pozimi in obirajo 
plodove vse do naslednje zime. Paradižniki torej 
rastejo pri njim idealnih pogojih, kar s sočnimi 
in z okusnimi plodovi hvaležno vračajo. Za te 
rajske sadeže velja, da imajo radi noge v vodi in 
glavo na soncu, zato jih večkrat na dan zalivajo 
z deževnico, ki jo zbirajo v laguni ob rastlinjaku. 
Obirajo jih le ročno, saj jih tako obvarujejo pred 
poškodbami, predvsem pa zagotovijo, da so 
obrani le zreli plodovi. In zato je okus LUŠTnega 
paradižnika natančno takšen, kot mora biti.

www.lust.si

Paradižnik,	 ki	 izvira	 iz	 Peruja,	 kjer	 so	 ga	 Inki	 imenovali	 »sliva	 s	
popkom«,	smo	Evropejci	spoznali	v	16.	stoletju,	ko	so	ga	Španci	
po	 kolonizaciji	 Amerike	 prinesli	 na	 staro	 celino,	 kjer	 se	 je	 hitro	
uveljavil	kot	ključna	sestavina	mnogih	kulinarik.	Danes	poznamo	
več	kot	deset	tisoč	sort	teh	sočnih	rdečih	plodov,	ki	niso	samo	
gurmanska	poslastica,	ki	osveži	in	popestri	vsak	obrok,	ampak	
tudi	zdravilni	sadež,	ki	zavira	nastanek	mnogih	bolezni.
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Angiolina

dan
POPOLN
NA PLAŽI

V	osrčju	prekrasne,	kulturno	bogate	Opatije	se	skriva	bujen	park	
Angiolina,	ob	njem	pa	istoimensko	kultno	kopališče	iz	daljnega	leta	
1884,	ki	so	ga	novi	lastniki	–	kreatorji	prvovrstnega	butičnega	
hotela	 in	 priznane	 morske	 restavracije	 Bevanda,	 povsem	
renovirali	in	iz	njega	ustvarili	elitno	zbirališče	na	jadranski	obali.
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O
patija, danes poznana kot 
biser Jadrana in kraljica 
hrvaškega turizma, 
je zaradi blage klime, 
idealnega geografskega 
položaja med morjem 

in gorovjem, kombinacije zgodovinskih 
zgradb in modernih zabavišč, bližine narodnih 
parkov in bogatega turističnega programa, 
idealna destinacija tekom celega leta. Začetek 
turistične tradicije tega obmorskega mesta 
sega več kot stoletje v preteklost, ko se je leta 
1844 premožni trgovec Ignacio Scarpa odločil, 
da se bo na oddih iz 14 kilometrov oddaljene 
Reke vozil v čudovito Opatijo. Tam je v bližini 
cerkve svetega Jakoba zgradil vilo, ki jo je 
imenoval po svoji pokojni ženi Angiolini, in s 
tem postavil temelje hrvaškega Monte Carla. 
Šarm Opatije je kmalu odkrila avstro-ogrska 
elita, ki je na mondenem letovišču pustila 
velik pečat. Z izgradnjo razkošnih zdravilišč in 
sanatorijev ter čudovitih rezidenc je turistični 

sloves mesta ob prelomu devetnajstega in 
dvajsetega stoletja segal že daleč po Evropi 
in privabljal aristokracijo. Krasna arhitektura 
z bogato dediščino pa še danes predstavlja 
pomemben magnet za obiskovalce.
Ena od največjih atrakcij mediteranske oaze, 
ki leži v Kvarnerskem zalivu ob vznožju gore 
Učke, obkrožajo pa jo številna slikovita mesteca 
in naselja, povezana z 12 kilometrov dolgim 
obalnim sprehajališčem Lungomare, je ravno 
zgodovinsko pomembna Villa Angiolina, ob 
kateri se nahajata čudovit park s številnimi 
eksotičnimi rastlinami kot tudi leseno 
kopališče, ki je bilo leta 1989 uničeno v požaru. 
Pred dvema letoma so lastniki bližnjega 
petzvezdičnega hotela in mediteranske 
restavracije Bevanda zgradili njegovo repliko, 
s čimer je kopališče ponovno postalo 
središče opatijske promenade. Z namenom 
spoštovanja tradicije so obdržali historične 
avstro-ogrske elemente, obenem pa jih 
obogatili z modernimi. Dvonadstropna gradnja 

na 1.500 kvadratnih metrih prostora čez dan 
deluje kot kultno kopališče, ki obiskovalcem 
omogoča nastavljanje sončnim žarkom na 
udobnih belih blazinah, srkanje osvežilnega 
koktejla ali predajanje gastronomskim užitkom. 
Za popoln dan na plaži pa so v kompleks 
vključili še brivski salon in tattoo studio. Ko 
pade mrak, se Angiolina prelevi v edinstveno 
destinacijo nočnega življenja, ki gosti priznane 
glasbene izvajalce, prav tako pa omogoča 
kreacijo nepozabnih dogodkov in praznovanje 
jubilejev v stilu.
Po zabave polni noči bo spokojen oddih 
zagotovil le streljaj oddaljen butični hotel 
Bevanda, ki je nastal na temeljih istoimenske 
restavracije, ustanovljene leta 1971. Dobro 
poznano ime jadranske gostoljubnosti so pred 
šestimi leti obogatili z desetimi suitami, za 
realizacijo katerih stoji lokalni podpis – arhitekti 
iz Reke so zasnovali dizajn, lokalna podjetja 
pa so realizirala vizualno podobo hotela. Vse 
sobe, ki ponujajo izjemen pogled na Kvarnerski 

zaliv in zagotavljajo maksimalno udobje, so 
poimenovali po slavnih osebah, ki so tekom 
svojega življenja obiskale Opatijo in se jim 
tako poklonili. Vrhunec ponudbe predstavljajo 
prostorne deluxe suite, ki so opremljene tudi z 
jacuzzijem. Ekskluzivni dizajn je oplemeniten z 
materiali najvišje kakovosti, z vrhunskim avdio 
in TV sistemom Loewe, dovršenimi kavnimi 
aparati Illy, z bogato založenim mini barom in z 
luksuzno francosko kozmetiko Lanvin.
Gastronomska ponudba hotela z vrhunsko 
restavracijo Bevanda na čelu je prav posebna 
zgodba. Epicenter kulinaričnih čarovnij je 
velik prostor s 120 sedeži, ki se razprostira ob 
morju in gostom ob uživanju v jedeh nudi 
sijajen pogled na zaliv. Koncept Bevandine 
kuhinje se osredotoča na stalno iskanje 
lokalnih sestavin odlične kakovosti in njihovo 
pripravo s poudarkom na čistih, izvirnih okusih. 
Posebno pozornost namenjajo svetovno 
znanim specialitetam – kvarnerskim škampom, 
viškemu jastogu, malostonskim ostrigam, 
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istrskim morskim ježkom in jadranski tuni. 
Ponos restavracije je tudi vinska klet, ki hrani več 
kot 750 etiket in tako predstavlja najbogatejšo 
in najbolj raznoliko izbiro vin v regiji. Čuvaj te 
impresivne vinske zgodbe je menedžer F&B 
Klaudio Jurčić, ki je prav tako štirikratni hrvaški 
prvak v sommelierstvu.

Resen koncept, pristop in vlaganja so obrodili 
resne rezultate. Hotel Bevanda je danes brez 
dvoma eden najlepših hotelov na Jadranu kot 
tudi del prestižne skupine Relais & Châteaux.

www.angiolinaopatija.com

NO TIME LIKE THE FIRST. #MYCALVINS SwISS MAdE
SLOwATCH d.O.O.
www.SLOwATCH.SI
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Psi	 so	 naši	 najboljši	 prijatelji,	 ki	 nas	 velikokrat	 spremljajo	 na	
vsakemu	koraku.	Potovanja	z	njimi	so	prav	posebno	doživetje,	
ki	 še	 dodatno	 okrepi	 vez	 med	 lastnikom	 in	 psom,	 vendar	 se	
moramo	na	pot	vedno	dobro	pripraviti,	da	bodo	v	njej	uživali	
tudi	naši	hišni	ljubljenčki.



92     FASHION AVENUE

P
oletje je čas počitnic, ko se 
z nasmeškom odpravimo 
na zasluženo sprostitev in 
raziskovanje novih krajev. Mnogi 
ob tem s seboj radi vzamemo 
naše pasje prijatelje, ki so po 

naravi nomadi in imajo prirojen nagon po migracijah. 
Vendar je samo potovanje in sprememba okolja 
lahko zanje zelo stresna, zato moramo poskrbeti, 
da je živali vedno čim bolj udobno, ne glede na 
to, s katerim prevoznim sredstvom potujemo. Od 
teh je sicer najprimernejši avtomobil, saj tako kuža 
potuje v okolju, ki ga že pozna. V vsakem primeru je 
ključnega pomena, da ima svoj prostor in primerno 
temperaturo, poskrbeti pa je treba tudi za premore 
za opravilo naravnih potreb in svežo vodo, ki mora 
biti kosmatincu na voljo ves čas potovanja, saj je 
lahko zaradi stresa bolj žejen kot običajno.
Seveda je na prvem mestu tudi varnost; ne le 
kužkova, toda tudi ostalih udeležencev v prometu. 
Za brezskrbno potovanje z avtom, ladjo, vlakom ali 
z letalom je najbolj primerna namestitev v potovalni 
boks, na katerega je potrebno psička s pomočjo 
igrač, priboljškov in pozitivne motivacije postopno 

navajati že nekaj časa pred potovanjem. V primeru, 
da se novim dogodivščinam naproti odpeljete z 
avtomobilom, je druga možnost uporaba posebnega 
varnostnega pasu, ki psa v avtu fiksira, hkrati pa mu 
omogoča nekaj svobode za premikanje.
Ne glede na to, ali se odpravite na obalo ali v 
gore, poskrbite, da bo tudi na novi destinaciji kuža 
nadaljeval z rutino, ki jo je navajen doma. Hranjenje, 
sprehodi in igra so glavne sestavine, ki morajo kljub 
spremenjenemu okolju ostati enake.
Če nameravate na oddih oditi v tujino, je treba 
izpolniti pogoje, ki jih določa zakonodaja. V državah 
EU mora biti žival za prečkanje meje označena z 
mikročipom in redno cepljena proti steklini, prav 
tako mora imeti enotni evropski potni list z vsemi 
vpisanimi podatki.
Potovanje s psom je lahko tako zelo prijetna izkušnja, 
toda včasih preprosto ni mogoča. Takrat moramo 
poskrbeti, da za kužka najdemo primerno varstvo 
pri znanih in zaupanja vrednih osebah, odlično 
alternativo pa predstavljajo številni pasji hoteli, kjer 
bodo z veseljem poskrbeli za vaše štirinožne prijatelje.

Ava Tomlje

logotip:

100% naravna, surova, zamrznjena hrana je naraven vir mineralov in 
vitaminov, je brez konzervansov in umetnih dodatkov ter vsebuje vsa 
hranila za zdrav, naraven razvoj psa.

Surova hrana okrepi imunski sistem in črevesno floro, ki je pogoj za 
zdravje psa. Pri hranjenju s surovo hrano alergije izzvenijo, prav tako 
mnoge druge zdravstvene težave.

Surova hrana očisti zobe, odpravi zadah, težave s kožo in vnetja, dlaka 
je lepa in sijoča. Morebitne bolečine v sklepih se zmanjšajo ali povsem 
izginejo. Psi so vitkejši z več energije in predvsem bolj zdravi. 

040 759 990 www.surovahranazapse.euinfo@good4dogs.eu

100% NARAVEN IN URAVNOTEŽEN OBROK

oglas 1s.indd   7 18. 06. 2019   10:00:17
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Supanje

po vodni
SPREHOD
GLADINI

Vsak	 že	 ve,	 da	 se	 ob	 telesni	 aktivnosti	 sproščajo	 hormoni	
sreče,	zato	ta	ni	dobra	zgolj	za	krepitev	lepe	postave,	ampak	za	
splošno	dobro	počutje	in	fizično	zdravje.	In	če	smo	ob	tem	v	stiku	
z	 naravo,	 občudujemo	 njene	 lepote	 in	 poslušamo	 pomirjajoč	
tok	 vode,	 se	 lahko	 prav	 tako	 uspešno	 borimo	 proti	 stresu	 in	
preženemo	slabo	voljo.
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V 
današnjem tempu življenja 
veliko časa preživimo v zaprtih 
prostorih, sedečih položajih 
in stresnih situacijah. Odlično 
priložnost za pobeg in 
rekreacijo v objemu narave 

nudi supanje, šport, pri katerem tiho drsiš po 
vodni gladini. Čeprav obstaja že več tisočletij, 
je svojo popularnost doseglo nekaj desetletij 
nazaj, ko so začeli prepoznavati njegove številne 
pozitivne učinke na telo in duha.
Sproščujoča in zabavna vrsta vodne rekreacije je 
izjemna predvsem zato, ker zanjo ni treba imeti 
predznanja in je tako primerna za prav vsakogar, 
ki zna plavati. Tempo si namreč določiš sam, 
mogočih poškodb pri rekreativnem supanju pa 
praktično ni. Ker se osnovno znanje zelo hitro 
osvoji, se supanja lahko loti kdorkoli, vendar 
je priporočljivo, da se najprej supa navadimo 
kleče, šele nato pa vstanemo in poskušamo 
najti stabilen položaj. Ko to tehniko osvojimo, se 
lotimo veslanja - usmerjanja supa, pri čemer naj 
bo pogled usmerjen naprej in roke iztegnjene. 
Dober nasvet za začetnike je tudi, da vedno 
začnemo veslati proti toku, saj se bomo kasneje 
lažje vrnili do začetne točke.
Ker pri supanju z določenimi gibi vedno lovimo 
ravnotežje, je napeto celo telo in delajo vse 

Poleti ne pozabi na kakovostno in ucinkovito zašcito pred soncem. Naše kreme za 
soncenje imajo bio in vegan certifikat, ki potrjujeta, da vsebujejo samo ekološke 
sestavine in nobenih nano delcev, ki kožo varno šcitijo in negujejo. Uporabniki pa 

najbolj pohvalite, da ne pušcajo belih madežev, se izredno hitro vpijejo v kožo, ki tudi 
hitro porjavi, brez rdecice. In ne pozabi, primerne so tudi za otroke in obcutljivo ter 

atopicno kožo, saj so odlicno prestale teste hipoalergenosti.

•   www.zelisca-cvetka.si  •

100% NARAVNA ZAŠCITA PRED SONCEM

Bralcem revije Fashion Avenue nudimo 15% popust s kodo fashion15

oglas 1s.indd   27 27. 06. 2019   15:05:24
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mišične skupine, ob tem pa razvijamo svoje 
motorične sposobnosti. Na eni strani gre lahko 
za intenziven trening za zahtevnejše športe, 
po drugi pa za umirjen sprehod po vodni 
gladini, kjer je v prvi vrsti iskanje notranjega 
miru in polnjenje baterij. Na tem mestu je sup 
lahko odlično mesto za nadgrajeno izvajanje 
joge ali meditiranje; že samo sedenje ob 
vodi, opazovanje njenega toka in poslušanje 
žuborenja imajo namreč pomirjajoč efekt. 
Poleg tega, da na supu spočijete svojo glavo 
ter najdete edinstven občutek svobode, se še 
naužijete vitamina D in svežega zraka.
Naslednja prepričljiva lastnost supanja je, 
da lahko odlično popestri dopust, saj poleg 
dobrodošle spremembe izmenjavanja ležanja 

na obali in namakanja v vodi omogoča 
raziskovanje skritih kotičkov ter doživetje 
narave iz drugega zornega kota.
Za lažji transport in shranjevanje na potovanjih 
bo najbolje prišel prav napihljiv sup, ki se 
zvije in enostavno pospravi v torbo. Sicer 
trde deske veljajo za boljše zaradi večje 
stabilnosti, boljšega drsenja in večje hitrosti, 
toda tehnologija napihljivih supov je že tako 
napredovala, da se lahko ti praktično kosajo s 
specifikacijami trdih. Če kolebate med tema 
izbirama, si lahko vedno sup najprej izposodite, 
ga docela preizkusite in se šele nato odločite 
za nakup.

Ava Tomlje

Avto+šport  PB  
A+S Jul-AVG 2019.indd   75 8. 07. 2019   12:13:42
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Očala	 Tesla	 Hyperlight	 Eyewear	 omogočajo	 aktivno	 terapijo	 s	
hipersvetlobo,	ki	podpira,	okrepi	in	revitalizira	uporabnikovo	telo	
na	kvantni	ravni.	Nudijo	zaščito	pred	škodljivimi	sevanji	naravne	
in	 umetne	 svetlobe,	 sončne	 svetlobe	 in	 svetlobe	 elektronskih	
naprav,	še	posebej	pa	ščitijo	pred	združenim	učinkom	teh	sevanj,	
ki	 smo	 jim	 neprestano	 izpostavljeni.	 Svetloba	 se	 pri	 prehodu	
skozi	 plast	 fulerena	 v	 očalih	 THE	 Glasses	 namreč	 spremeni	 v	
optimizirano	in	hiperharmonizirano	svetlobo,	ki	je	edinstvena	in	
zdravju	prijazna.
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Tesla	Hyperlight	Eyewear	by	Zepter

v
REVOLUCIJA
OPTIKI

Boljši	vid,	boljše	počutje,	
jasnejše	misli,	večja	učinkovitost.
‘‘ ‘‘

- Philip Zepter
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Kognitivne sposobnosti
Kvantna hipersvetloba nastane, ko svetloba 
prehaja skozi leče s tehnologijo Quantum 
Hyperlight Optics, pri čemer ugodno vpliva 
na vid in delovanje možganov. S tem pa se 
izboljša tudi splošno telesno in duševno 
počutje uporabnika in optimizira delovanje 
telesnih funkcij. Očala THE Glasses izboljšajo 
koncentracijo, pozornost in spomin, omogočajo 
večjo storilnost in učinkovitost ter pomagajo 
pri hitrejšem in boljšem sprejemanju odločitev.

Vid
Očala THE Glasses ščitijo oči, tako da nevarno 
UV-sevanje in modro svetlobo odstranijo in 
preoblikujejo v valovne dolžine (zeleno, rumeno, 
oranžno, rdečo svetlobo), ki so optimalne za 
molekularno strukturo oči. Poleg tega ščitijo oči 
pred prekomerno količino svetlobne energije 
iz vseh svetlobnih virov, ki smo jim izpostavljeni 
(umetna svetloba, svetloba elektronskih naprav 
in sončna svetloba), saj prepuščajo ravno 
pravšnjo količino skupne svetlobe.

FASHION AVENUE     103102     FASHION AVENUE

Vpliv svetlobe na možgane

Svetloba uravnava ravni hormonov v možganih, tj. dnevno-nočni ritem. Za to odkritje so leta 
2017 znanstveniki Hall, Rosbash in Young prejeli Nobelovo nagrado za medicino.

Očala THE® Glasses uporabnikom omogočajo edinstveno regeneracijo biomolekul in biostruktur 
in tako ohranjajo optimalne biološke procese v očeh in možganih. Rezultat je psihofizično 
ravnovesje – bolje vidimo, bolje se počutimo, lažje razmišljamo, poveča se naša storilnost in smo 
tudi uspešnejši. Zaradi vsega naštetega so ta očala nepogrešljiva, razumna in pametna izbira za 
vsakega posameznika.

SPANJE

AVTONOMNI ŽIVČNI 
SISTEM

KOGNITIVNE POSOBNOSTI 
(ZBRANOST, KONCENTRACIJA, 

UČENJE, SPOMIN)
RAZPOLOŽENJE GIBALNA 

DEJAVNOST

HORMONI

BIOLOŠKA URA

CELIČNI CIKEL

THALAMUS

HIPOFIZA – 
MELATONIN

PVN

MOŽGANSKO 
DEBLO

BIOLOŠKA 
URA

HYPPOTHALAMUS

CEREBRAL 
CORTEX

SPOMIN

Brosura_SLO.indd   12 27. 06. 2019   11:47:41

Leče Quantum Hyperlight Optics® vrhunske kakovosti z edinstvenimi lastnostmi so izdelane 
s švicarsko tehnologijo in ponujajo veliko več kot običajne leče: zasnovane so za izboljšanje 
zdravja in kognitivnih sposobnosti, lepši videz in kakovostnejše življenje. Zato izpolnjujejo 
naše poslanstvo: 

Boljše počutje. Boljše življenje.

Leče Quantum Hyperlight Optics® imajo na obeh straneh premaz, sestavljen iz najkakovostnejših 
zaščitnih plasti. Njihovo vzdrževanje je preprosto, so odporne proti praskam in imajo dolgo 
življenjsko dobo. Očala Tesla Hyperlight Eyewear® so zahvaljujoč kakovostni izdelavi leč in okvirjev 
moderen in eleganten izdelek.

Fuleren C60

Blokirajo in 
preoblikujejo UV- in 

modro svetlobo

Kvantna hipersvetloba

Odporne proti praskam

Zaščita pred zameglitvijo

Zaščita pred bleščanjem

Brosura_SLO.indd   18 27. 06. 2019   11:47:56
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Lepota & stil
Očala THE Glasses preprečujejo staranje kože 
okoli oči, saj nevarno UV-sevanje in sevanje 
modrega dela svetlobnega spektra odstranijo 
ter ga pretvorijo v zaželene svetlobne valove, ki 
ohranjajo in spodbujajo naravno regeneracijo 
oziroma nastajanje kolagena in elastina. Tako 
pomagajo zgladiti obstoječe gube okoli oči in 
preprečujejo nastajanje novih, hkrati pa so modni 
dodatek, ki dopolni osebni slog.

Raven hormonov
Očala THE Glasses na edinstven način optimizirajo 
ravni serotonina (hormona sreče), dopamina 
(hormona užitka), melatonina (hormona, 
ki uravnava spanje) in kortizola (stresnega 
hormona), saj povrnejo naravno ravnovesje 
teh hormonov, ki je ključno za dobro fizično in 
psihično delovanje telesa.

Komu so namenjena očala THE Glasses?
Vsem, ki skrbijo zase, trdo delajo in živijo aktivno 
življenje: študentom, dijakom, policistom, 
profesorjem, pilotom, vojakom, voznikom 
(poklicnim in nepoklicnim), športnikom, 
politikom itd. Torej vsem, ki so vsakodnevno 
izpostavljeni nevarnemu sevanju zaradi sončne 
svetlobe in umetni osvetlitvi notranjih prostorov 
(doma, v službi, šoli, nakupovalnih središčih, na 
koncertih ipd.).

Dober vid je ključ do dobrega zdravja
Naše oči nimajo naravne fiziološke zaščite pred 
nevarnimi fotoni visokoenergijske svetlobe (UV in 
modre), ki jo vsebujejo sončna svetloba, umetna 
razsvetljava in sevanje elektronskih naprav. 
Taka škodljiva svetloba povzroča nepopravljive 
poškodbe oči, sivo mreno in okvaro rumene 
pege (makule), poleg tega pa negativno vpliva 
na delovanje možganov in splošno zdravje. Očala 
THE Glasses so edinstvena rešitev za izboljšanje 
vida in možganskih funkcij, saj hkrati blokirajo 
škodljivo sevanje in ga pretvorijo v optimalni 
spekter kvantne hipersvetlobe, ki odraža idealno 
simetrijo, kot jo najdemo v bioloških strukturah. Z 
očali THE Glasses boste tako vitalnejši, bolj zdravi 
in uspešnejši.

www.zepter.si
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alkimija
ČUDEŽNA

VITALNOSTI
Vibracijsko	samozdravljenje

Vse	 okoli	 nas	 je	 energija,	 ki	 ustvarja,	 ohranja	 in	
obnavlja.	Brez	nje	ni	življenja,	saj	se	poruši	fiziološko	

ravnovesje,	 kar	 pri	 človeku	 vodi	 do	 zakisanja,	
ame	 in	 parazitov,	 ki	 so	 končna	 oblika	 bolezni.	 K	

ponovni	vzpostavitvi	homeostaze	pripomore	
vibracijsko	samozdravljenje,	s	katerim	lahko	

posameznik	 naredi	 kvantni	 preskok	 v	
novo	stanje,	ki	ne	prinaša	zgolj	vitalnosti,	

temveč	 tudi	 zmožnost	 odstreti	
resnico	 življenja.	 O	 celoviti	 metodi	

za	 odpravo	 vzrokov	 in	 simptomov	
bolezni	 smo	 se	 pogovarjali	 z	
Nerino	 Darman,	 dipl.	 ing.	 kem.	
teh.,	 raziskovalko	 Schumannove	
resonance	 in	 Teslovih	 skalarnih	
valov	 ter	 svetovalko	 z	 znanji	
džjotiša,	 klasičnega	 feng-shuija,	
ajurvede	in	psihosomatike.
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V
ibracija poganja življenje, 
ki ni statično, ampak živo. 
Za to je potrebna energija, 
ki vzpostavlja pravilno 
ravnovesje; ko je ni, telo 
zamre, saj se ustavijo vsi za 

življenje potrebni procesi.
Vzdrževanje homeostaze omogoča vibracijsko 
samozdravljenje, ki se odraža v treh enako 
pomembnih in medsebojno povezanih delih. 
Prvi korak celostnega pristopa je hrana, drugi 
del gradi odnos do sebe in okolja, tretjega pa 
predstavljajo vibracijski pripomočki Tesla-Zaper-
Geo.
Prva točka se dotika snovne ravni – tega, 
kar zaužijemo. Po ajurvedi je ama, tj. napol 
prebavljena hrana, ki se zakisa in se v obliki 
odpadnih kislin dolgoročno odlaga na šibke 
točke v telesu, osnovni telesni vzrok raznih 
bolezni. Zato je ključnega pomena vitalna 
presnova, ki jo spodbudimo z vsakodnevnim 
uživanjem raznolike surove zelenjave, ki 
zagotavlja manjkajoče gradnike, ki jih celice 
potrebujejo za svojo pomladitev in obnovo. 
Surove zeli prispevajo encime, da se hrana 
razgradi do konca, bistvene pa so tudi 
protivnetne učinkovine. »Antioksidantno 
spodbujanje popolne celične presnove brez 
zakisanja in istočasno zaviranje vnetnega COX-
encima je na en mah dostopno s terapevtskim 
uživanjem mešanice sveta trojica – kurkume, 
ingverja in čilija, pri čemer je dovolj že četrtina 
žličke na dan,« pove Darmanova in nadaljuje: 
»Če uživamo surovo zelenjavo, sveto trojico in 
tinkturo pelina in črnega oreha, si lajšamo vnetja 
in bolečine, nevtraliziramo proste radikale in 

preženemo zakisanost ali amo, in s tem vse, 
kar kliče bolezen.« Pomembno je tudi, da pri 
hrani ne pretiravamo, saj ob prenajedanju telo 
potrebuje več energije za metabolizem in tako 
hitro postanemo utrujeni in manj bistri. Ob tem 
Darmanova priporoča, da v normalnih količinah 
jemo vse, kar si zaželimo, kajti tako potešimo 
svoja čustva.
Drugi del vibracijskega samozdravljenja je 
odnos, ki ga imamo do sebe, kot tudi do 
našega okolja. Pri tem je največja vrednota, 
ki jo izpostavi gospa Nerina, iskanje resnice – 
satjam: »Tisočletja stara vrednota obsega vse 
točke življenja, od partnerstva do dela, in nam 
omogoča, da se ne pustimo zavajati raznim 
situacijam, ljudem ter tudi lastnim prepričanjem.« 
Iskanje resnice premosti nelagodne občutke, 
trpljenje in v končni fazi tudi bolezen, ker se 
ob in po stresnih situacijah naš živčni sistem 
manj iritira z adrenalinom, ki sicer pobere levji 
delež razpoložljive celične energije, ki jo telo 
rabi za metabolizem (da kvalitetno presnavlja) 
in za imunski sistem (da se učinkovito brani 
pred paraziti, bakterijami in drugimi mikrobi). 
Tako se hrana lažje prebavi v celoti in telo se 
lažje brani. S kvalitetno presnovo dobijo celice 
dovolj hranil, da telo ne sproža lažnega signala 
lakote, s čemer se obvarujemo prenajedanja in 
nepotrebnega obremenjevanja telesa in lažje 
izstopimo iz začaranega kroga. S pristopom 
globljega soočanja z resnico se osvobajamo 
adrenalinske reakcije, ki bazira na nagonski in 
nemalokrat izkrivljeni sliki življenja z ujetostjo v 
komaj dvajset odstotkov zavestnega odzivanja. 
»Ključnega pomena je v dobrem in v slabem 
ohranjati globoko notranje stališče santoše 
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ali zadovoljstva, s katerim lažje premagamo 
težave in bolezni«, pravi Darmanova. Prava 
alkimija se skriva v tem, da naredimo korak 
naprej, oprostimo zamere in osvobodimo 
svoje srce vseh negativnih misli, ki obvladujejo 
našo zavest. Pri tem ni pomemben zgolj 
odnos do drugih, ampak tudi odnos do sebe, 
da svoji morebitni bolezni ali motnji ne damo 
pravnomočnosti, ne verjamemo vanjo kot v 
sveto resnico, a jo razumemo le kot prehodni 
pojav, ki bo izvenel; navsezadnje vse enkrat 
mine.
Tretji del vibracijskega samozdravljenja pa je 
podpora vibracijskih naprav Tesla-Zaper-Geo, 
ki pomagajo premostiti adrenalinske in druge 
škodljive psihosomatske reakcije, ki narekujejo 
izčrpavajoč fiziološki odziv telesa in vodijo v 
bolezen. Človeški možgani najbolj interaktivno 
krmilijo naše telo, ko so uglašeni z energijskim 
bioritmom atmosfere in planeta Zemlja, to je z 
geo impulzi 8-10 Hz. Pod vplivom geo impulzov 
se vzbujajo alfa valovi, ki ugodno vplivajo na 
celično spodbudo in fiziološke procese. Prav 

tako pa se izboljša medcelična komunikacija in 
krepi biopolje, da smo bolj trpežni, kadar smo 
pod telesnimi in čustvenimi obremenitvami. 
Vibracijski pripomočki Tesla-Zaper-Geo 
delujejo na energijski in informacijski ravni, 
po eni strani nam na predvzročni ravni 
pomagajo prestrukturirati življenjske situacije 
in po načelu sinhronicitete pritegniti v življenje 
želene dogodke, po drugi strani pa vibracijski 
valovi vseh vrst otrplim celicam (zaradi stresa 
in napačnega prehranjevanja) neposredno 
podajo val energije, da se zbudijo in bolj 
učinkovito delujejo. Recept se skriva v iskanju 
ravnovesja, da ugotovimo, kaj je resnično 
pomembno za nas, se v tej smeri brezpogojno 
naravnamo, verjamemo vase in se ne vdajamo 
negativnosti – to je alkimija vitalnosti, tista 
čudežna energija, ki pomirja in zdravi.

041 789 319
www.alkivita.si
www.vitastas.si
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ČAS JE ZA
RAZSTRUPLJANJE!

preprečuje nalaganje maščob
okoli jeter
lažja in urejena prebava
manj strupov v telesu
ščiti jetra
izboljšan holesterol
več energije

Razstrupite svoja jetra

Na voljo v trgovinah Spar, Mercator in na www.naturesfinest.si       01 5653040  
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Založnik: Fleetman d.o.o., Njegoševa 19, 1000 Ljubljana
Odgovorni urednik: Matjaž Tomlje, Pomočnica glavnega urednika: Ava Tomlje

 Tisk: Printera.hr, Distribucija: Delo Prodaja d.d. 
Na podlagi ZDDV-1 sodi revija med proizvode, za katere se obračuna DDV po stopnji 9,5 %.

www.fashionavenue.si             E-naslov: ava@fashionavenue.si
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