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NECH TO U VÁS

NA VIANOCE
VŠADE rozvoniava

V kuchyni sladké koláče a esencia vareného
punču. Všade inde vône prípravkov z parfumérií
FAnn, ktoré v sebe nesú čarovnú náladu...

V KÚPEĽNI

Collistar

TWO-PHASE SCULPTING
CONCENTRATE
Dvojfázový tvarujúci telový
koncentrát na báze morských rias
a peptidov s intenzívnym efektom.
€ 40,90

Aqua Mineral

TOTAL SILK BODY SCRUB
Prírodný exfoliačný peeling zbaví
pokožku nečistôt a odumretých
buniek, zanechá ju sviežu a do
hĺbky vyčistenú. Total Silk Body
Scrub sa opiera o intenzívnu soľ
z Mŕtveho mora, ktorá odstraňuje
povrchové nečistoty, pričom
pokožku zahŕňa regeneračnými
olejmi zo zrniek hrozna, sezamu
a sladkých mandlí. € 25,90

V SPÁLNI

Teaology

BANCHA OIL
Výživný a rozjasňujúci olej so
zeleným čajom, marulovým
olejom a jazmínom. Skvelý
po večernej sprche, ale aj na
príjemnú masáž, ktorá vás
romanticky naladí. € 33

V ŠATNÍKU

Mr&Mrs Fragrance

VÔŇA PRE VAŠE
ODEVY AJ ZMYSLY
Štvorica trvácnych vôní,
ktoré prevoňajú váš šatník
a potešia vaše zmysly vždy,
keď sa pripravujete na nový
deň. Dostupné vône: kosatec,
bavlna, biela ľalia a komfort.
€ 11,90

V GARÁŽI

Mr&Mrs Fragrance

VOŇAVÝ PANÁČIK
Zábavný doplnok vášho auta, ktorý
navyše skvele vonia. V ponuke máme
6 verzií - céder, karibik, citrus, citrus
s dotykom pižma, mäta a verziu fresh.
€ 9,90

V OBÝVAČKE

Erbario Toscano

HOME FRAGRANCES
Jedinečná kombinácia esencií
a starostlivý výber vysokokvalitných
prírodných materiálov robia
tieto bytové vône intenzívnymi,
pretrvávajúcimi, avšak nie
agresívnymi. Vyskúšajte kombináciu
vôní a určite nájdete tú svoju... € 25
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Adriána
Friedlová

Príhovor

ajsviatočnejší mesiac je tu. Pracovné
nasadenie, aspoň
na pár dní, vystrieda pohoda a pokoj.
Prípravu vianočných sviatkov vám vieme veľmi zjednodušiť. V OC MIRAGE nájdete
rôzne darčeky, pomôcky na
varenie a pečenie, inšpirácie
na vianočnú výzdobu, alebo
skvelé jedlo.
Tradične, 6. decembra, aj
po celom Slovenku prechádza sv. Mikuláš a zastaví sa aj
v OC MIRAGE. Priveďte svoje
deti, ktoré sa môžu zapojiť do
rôznych súťaží, získať autogram
od futbalistov MŠK Žilina a nakoniec dostanú sladký darček.
Deti si december určite skvele užívajú. Prípravu Vianoc
však nemusia nechať len na svojich rodičoch. Detský svet
si pripravil tvorivé dielne s názvom Nedeľno-adventné vianočenie. Každú adventnú nedeľu sa stretnú u nás a môžu
dosýta tvoriť – napríklad výzdobu.
Sviatky sú predovšetkým o štedrosti, ale nie každý si môže
dopriať šťastné a bohaté Vianoce. Ak je vo vás prirodzená
túžba pomáhať slabším a potrebným, ukážeme vám, ako sa
to dá. Hostíme výstavu Držme spolu o pacientoch v kóme,
počas ktorej môžete finančne prispieť pacientom a ich rodinám. Viac o tomto projekte sa dočítate na stránkach nášho
časopisu. Vopred ďakujeme za každý jeden dar.
Krásne sviatky a rodinnú pohodu želá celý tím OC MIRAGE.

„Vianoce sú mojim
najobľúbenejším
obdobím v roku.“

P

Ing. Ivan Solenský
manažér obchodného centra

December

rinášame vám zaujímavý rozhovor a Adriánou Freidlovou,
zakladateľkou instagramového a facebookového profilu
Čaro kníh, ktorá nám dala aj skvelé tipy na vianočné darčeky.
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ZAUJALO NÁS
Zaujalo
nás

preŽili sm
Oslavovali
sme narodeniny

A

ko to už u nás býva,
naše narodeniny sa
niesli na veľkej vlne
zábavy. Potešili sme nielen
deti, ale radosť sme mali
aj my.
Náš narodeninový deň sme
oslávili ako vždy vo veľkom
štýle a všade znejúcim
detským smiechom. Veď čo
je krajšia odmena ako číra
detská radosť. To je ten
najlepší darček,
ktorý si vieme
predstaviť.
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Preto sme sa aj tento rok
rozhodli usporiadať oslavu,
na ktorej sa deti mohli dosýta vyblázniť a vybrať si akúkoľvek aktivitu, alebo skúsiť
rovno aj všetky. Zapájali sa
do tvorivých dielní, vyskákali sa na skákacom hrade,
vyhrali množstvo súťaží
a odniesli si na tvári krásne
kresbičky. Čo dodať? Sme
šťastní, keď rozdávame
radosť.

me spolu
Previedli nás
svetom hudby

S

poločnosti YAMAHA
a MELODY vedia veľmi
dobre, ako má znieť
hudobný nástroj. Mohli ste
sa o tom presvedčiť u nás na
vlastné uši.
Priamo v OC MIRAGE ste
si mohli vyskúšať najpredávanejšie modely v oblasti
digitálnych pián, keybordov,
gitár a elektronických bicích. Odborný personál
ochotne vysvetlil
všetky výhody
týchto

nástrojov, poradil, čo sa
ktorému hudobníkovi viac
hodí a mohli ste si tieto
nástroje aj priamo na mieste
vyskúšať. Dobrý umelec
potrebuje aj kvalitný nástroj
a vybrať si ten pravý si žiada
čas a odbornú pomoc. Či
už ste začiatočník alebo
skúsený hudobník, dobrá
rada od spoločností Yamaha
a Melody je vždy nad
zlato.

december 2019
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www.eiffeloptic.sk
Nájdete nás na 3. poschodí
vedľa kaderníctva

až

70%

na multifokálne sklá

30%
na dioptrické sklá
11/2018T

15/2018T
11/2018T

ROzHOVOR

Adriána
Friedlová
„Vianoce sú mojim
najobľúbenejším
obdobím v roku.“
Ak si chcete podebatovať o knihách, rozhodne odporúčame instagramový a facebookový profil Čaro kníh, ktorý pred dvoma
rokmi vytvorila Adriána Friedlová. Krásne
fotografie, dobré tipy na knihy a čarovná atmosféra vás presvedčia, aby ste sa aj vy pridali k ôsmim tisícom sledovateľov. Aďka má
na knihy skutočne dobrý vkus, preto sme ju,
okrem iného, poprosili aj o pár tipov na vianočné darčeky. Nechajte sa inšpirovať...
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ROzHOVOR

Aká je tvoja predstava ideálnych Vianoc?
Ideálne Vianoce sú pre mňa tie strávené s rodinou a najbližšími. Za oknom
padajúci sneh, na stole vianočné koláče
a v televízii pustená jedna z vianočných
klasík, ako napríklad Perinbaba. Vianoce sú mojim najobľúbenejším obdobím
v roku, ktoré si vždy užívam naplno.
Kde najradšej nakupuješ v OC MIRAGE?
V Mirage najčastejšie zablúdim do
kníhkupectva Martinus, obzrieť novinky či sa len tak pokochať. Ale to asi
nikoho neprekvapí. Okrem toho rada
chodím do Pepca či Flying Tiger na
rôzne dekorácie do domu a podobné
drobnosti.
Ako dlho sa venuješ projektu Čaro
kníh?
Čaro kníh vzniklo počas môjho prvého
skúškového obdobia na vysokej škole,
10
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vo februári 2017. Zo začiatku som to
brala len ako tajnú zábavku, o ktorej
som nikomu nepovedala. Bol to pre
mňa priestor, kde som sa mohla porozprávať o knihách s ľuďmi, ktorí
ich milujú rovnako ako ja. Postupom
času som sa však osmelila a ukázala
aj seba, ako osobu, ktorá za tým stojí.
Chcela som, aby Čaro kníh bolo osobnejšie. A aj keď som s tým zo začiatku
vôbec nerátala, našlo si ma pár vydavateľstiev, stala som sa ambasádarkou knižného festivalu a dnes už Čaro
kníh beriem o niečo profesionálnejšie, ale stále sa snažím zachovať osobný prístup.
Koľko a z akých krajín máš sledovateľov?
Aktuálne mám vyše 8-tisíc sledovateľov (8 363 k 17. 11. 2019), čo na prvý
pohľad nie je veľa, ale v rámci knižnej
sféry na Slovensku je to pre mňa obrovské číslo, ktoré som si kedysi nedo-

kázala ani predstaviť. Najväčšiu časť
sledovateľov mám zo Slovenska a Česka, no vzhľadom na to, že príspevky
píšem aj v angličtine, mám veľa fanúšikov z rôznych kútov sveta.
Ako vznikajú tvoje fotky? Ktoré zo
sérií fotiek máš najradšej?
Vznik mojich fotiek zvyčajne závisí od
mnohých faktorov, ako je napríklad
moja nálada či počasie. Väčšinu fotiek
fotím sama, čo je niekedy ťažšie ako sa
môže zdať, najmä keď potrebujem na
tej fotke byť aj ja. Snažím sa, aby moje
fotky niečo vyjadrovali, aby spolu vytvárali jeden veľký celok, ktorým sa
snažím ukázať práve to čaro ukryté
v knihách. A na to je najpodstatnejšia
prísada inšpirácia, inak sa môže stať,
že aj napriek skvelým podmienkam
z môjho fotenia nemám žiadnu fotku.
V poslednom čase som si obľúbila najmä fotky v prírode, práve vďaka atmosfére, ktorú dokážu vytvoriť.

Spomínala si, že ťa oslovili niektoré
vydavateľstvá. Ako sa s nimi spolupracuje?
Spolupráca s vydavateľstvami je pre
mňa taký splnený sen, veď ktorý knihomoľ by nechcel dostávať knihy zadarmo? Ja osobne som pri spolupráci
zatiaľ nenarazila na problém, výber
kníh vždy závisí odo mňa, od toho, čo
si ja chcem prečítať a čo by potenciálne mohlo zaujímať aj mojich sledovateľov. Spolupracujem s vydavateľstvami, ktoré vydávajú práve také knihy,
aké ja čítam. Recenzia knihy je v mojej
réžii a doteraz sa mi nestalo, že by niekomu prekážalo, ak je kritická.
Objavila si sa aj v reklame v rámci Medzinárodného dňa darovania
kníh ako Pippi...
Reklama bola pre mňa obrovská životná skúsenosť. Nikdy predtým som
nestála pred reálnou kamerou. Doteraz si pamätám, aká som bola z toho
vystresovaná a ako som v momente,
keď som sa postavila pred kameru,
zabudla všetko, čo som mala hovoriť
a hádam aj to, ako sa volám. Všetci
okolo mňa však boli veľmi milí, netlačili na mňa a dokázali ma upokojiť.
A nakoniec to nedopadlo vôbec tak
zle, ako som sa bála.
Čo robíš popri Čare kníh?
Som študentkou podnikovej ekonómie a manažmentu na vysokej škole.
Aktuálne študujem v Brne na Masarykovej univerzite, no bakalársky
titul som si urobila doma v Žiline.
Rozhodla som sa však vyskúšať niečo nové, získať nové skúsenosti, a tak
sa teraz snažím zvyknúť si na život
a štúdium v inom meste.
Veľa recenzentov a influencerov sa
rozhodlo napísať aj vlastnú knihu.
Teba to neláka?
Nad napísaním knihy uvažujem už od
malička, kedysi som dokonca aj pár
skúsila napísať, či som dokonca jednu
písala spolu so spolužiačkou na základnej škole. Už dlho som však nemala inšpiráciu napísať niečo nové a tak
je pre mňa vlastná kniha niečo, čo by

som možno raz chcela, ale teraz to nie
je nič reálne. Príbehy radšej čítam ako
vytváram. Vlastná kniha ma však určite láka, ktohovie, možno raz dostanem
potrebu napísať príbeh z mojej hlavy
na papier. Zatiaľ to však prenechám
tým šikovnejším.

Tipy na vianočné darčeky
Pre mužov

Ako som vozil Nórov 2 (Ondrej Sokol) – Pokračovanie úspešného
rozprávania o zážitkoch šoféra autobusu v Nórsku, ktoré vás zaručene
pobaví. Vtipné príbehy, netradičné zistenia a originálny humor.

Pre ženy

Sedem manželov Evelyn Hugovej (Taylor Jenkins Reid) – Pohlcujúca
kniha o starnúcej hollywoodskej hviezde a jej ceste ku sláve, o životných sklamaniach a najmä jej siedmich manželstvách. Surový príbeh,
plný emócií, vďaka ktorým sa vám Evelyn dostane pod kožu.

Pre deti

Ilustrovaný atlas najrozkošnejších mláďat (Maja Safstrom) – Ide už
o tretiu knihu tejto autorky, v ktorej prostredníctvom milých ilustrácií
ukazuje zaujímavé fakty z ríše zvierat. Táto drobná knižka dokáže
pobaviť aj poučiť, a to nielen deti.

Pre mládež

Kosec (Neal Shusterman) – Kniha o budúcnosti, v ktorej ľudia dosiahli
dokonalosť a celý svet riadi inteligencia, teda skoro celý. O tom, kto
umrie, rozhodujú Kosci. Celý svet aj dej je výnimočný, plný zvratov
a nečakaných situácií, vďaka čomu vás kniha naozaj pohltí.

december 2019
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Tento
rok sme
vyzbierali

5 583
€
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zaujalo nás

Ste úžasní,
ďakujeme!
Aj tento rok sme vďaka vašej štedrosti pomohli žilinskej nemocnici. Vyzbieranou
sumou pomôžeme pacientom.

O

päť sme prekonali všetky
očakávania. Tento rok sa
nám v rámci Večera tisícov
želaní podarilo vyzbierať 5 583 eur.
Sme radi, že ste sa znova zapojili do
našej charitatívnej akcie. Vďaka vám
sa tento večer stal výnimočným. Fakultná nemocnica s poliklinikou

v Žiline túto sumu využije na nákup
pomôcok, ktoré spríjemnia chorým
pobyt v nemocnici. Doteraz sa nám
z vašich darov podarilo vyzbierať už
viac ako 50-tisíc eur, za čo vám vyjadrujeme hlbokú vďaku.
V tento deň sme oslavovali aj naše
narodeniny. Ako prekvapenie sme si

počas Večera tisícov želaní pripravili koncert skupiny Arzén a skvelú
tombolu o hodnotné ceny.

Ďakujeme vám všetkým za krásne
chvíle, za vašu štedrosť a dobrú náladu, ktorú ste si so sebou priniesli.

December 2019
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I TALY’S LEADING FASHION RETAILER

MILAN - VENICE - ROME - PARIS - MADRID - BARCELONA - ATHENS - MOSCOW
WARSAW - BUCHAREST - ABU DHABI - RIYAD - BANGKOK - HO CHI MINH

11/2018T

VIANOCE S OVS KIDS

15/2018T

domácnosť
Zaujlo nás

Držme spolu
Putovná výstava o problémoch pacientov vo vigílnej kóme zamieri
aj do Obchodného centra MIRAGE.

V

ýstava s názvom Držme spolu
mala svoju vernisáž v septembri v kaplnke Budatínskeho
hradu. Návštevníci sa tak prostredníctvom fotografií mohli dozvedieť,
čo všetko zažívajú pacienti aj ich rodiny. Od 7. decembra 2019 do 6. januára
2020 si výstavu budete môcť pozrieť aj
v priestoroch OC MIRAGE.

Cieľom tejto výstavy je stimulácia záujmu verejnosti a pomoc rodinám, ktoré sa starajú o pacientov
nachádzajúcich sa na hranici medzi životom a smrťou, o pacientov
s diagnózou vigílna kóma a rodinám, ktoré sa starajú o svoje deti
so zdravotným postihnutím. Medzi
ďalšie ciele patrí aj prispievanie

Výstava fotografií v OC MIRAGE

7. 12. 2019 – 6. 1. 2020

k integrácii zdravotne hendikepovaných ako aj posilnenie komunitných vzťahov. Ide o verejné poukázanie a zviditeľnenie problematiky
nefunkčnosti sociálneho a zdravotného systému na Slovensku, či
prepojenie pomoci ľuďom vo veľmi
ťažkej životnej situácii s odborníkmi v danej oblasti a politikmi.

Ak uvažujete nad tým, ako pomôcť, môžete
prispieť priamo v mieste výstavy alebo
na účet združenia Pomocná ruka nádeje

SK9309000000005120574300.
Ukážme spoločne, že nám nie sú ťažké
osudy ľudí ľahostajné.
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ZÁKAZNÍCKE
CENTRUM SSE
OPÄŤ BLIŽŠIE K VÁM

3
1
/
6
7
5
a
ť
e
m
K
Andreja
036 01 Martin
!
9
1
0
2
.
2
1
.
2
e
m
ra
á
v
t
O

Navštívte NOVÉ ZÁKAZNÍCKE CENTRUM SSE V MARTINE.
Radi vybavíme všetky vaše požiadavky týkajúce sa dodávky energií
a doplnkových služieb od SSE.

SÚŤAŽ O SKVELÉ CENY!
Hrajte o 1x elektrokolobežku Xiaomi, 2x tablet Samsung
a 17x balíček LED žiaroviek.
Viac informácií o súťaži nájdete na www.sse.sk/sutaz.

S PODPOROU
MESTA MARTIN

www.sse.sk

Program

Decembrový program

Mikuláš

s MŠK Žilina

6.
12.
od 15.30 h

D

etičky sa 6. decembra od 15.30 h môžu tešiť na
príchod sv. Mikuláša, ktorý prinesie množstvo
sladkostí. Programom budú všetkých sprevádzať
žilinskí futbalisti, ktorí návštevníkov potešia autogramiádou. Tešiť sa môžete na animátorov Detského sveta, diskotéku, maľovanie na tvár a samozrejme množstvo súťaží.
Podujatie sa bude konať na -1. podlaží od 15.30 h.

Program
15.30 – 16.00 h
diskotéka s animátormi z DS
16.00 – 16.30 h
futbalové súťaže
16.30 – 17.30 h
autogramiáda futbalistov MŠK Žilina
17.30 – 18.00 h
súťaže s futbalistami
18.00 h
príchod Mikuláša

18
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m podujatí v oc mirage

Držme
spolu

7. 12. – 6. 1.

S

rdečne vás pozývame na putovnú výstavu o problémoch
pacientov vo vigílnej kóme. Cieľom výstavy je stimulácia
záujmu verejnosti a pomoc rodinám starajúcim sa o pacientov nachádzajúcich sa na hranici medzi životom a smrťou,
o pacientov s diagnózou vigílna kóma a rodinám starajúcim sa
o svoje deti so zdravotným postihnutím.
Výstava bude nainštalovaná na -1.podlaží OC MIRAGE.

Tvorivé
dielne

M

ilé deti, čakáme na
vás každú sobotu
Vždy
na -1. podlaží pri
zábavných tvorivých dielňach v sobotu
o 15.0
0h
s vianočnou tematikou.

7. 12. | 14. 12. | 21. 12. | 28. 12.

december 2019
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ZAUJALO NÁS

Kto bol dobrý, dostane odmenu. Sv. Mikuláš má deti rád,
a preto sme ho pozvali k nám do OC MIRAGE.

N

a sv. Mikuláša sa každé dobré dieťa dočká odmeny. Počas svojich potuliek svetom
Mikuláš nevynechá ani OC MIRAGE.
Stretnite sa s ním, milé deti, už 6. decembra o 18.00 h. Ale kým príde, zažite spolu s nami veľa zábavy.

Program plný skvelých hier a prekvapení začína už od 15.30 h. Čaká na
vás diskotéka s animátormi z Detského sveta, rôzne futbalové súťaže, maľovanie na tvár a fotobúdka. Skôr ako
sa objaví milý Mikuláš, k nám zavítajú aj futbalisti MŠK Žilina, s ktorými

si tiež budete môcť zasúťažiť a získať
od nich cenné podpisy.
A na záver získate sladkú odmenu
od Mikuláša a jeho pomocníkov. Aby
ste sa necítili stratení, celým programom vás bude sprevádzať Roman
Nadányi.

Program
15.30 – 16.00 h diskotéka s animátormi z Detského sveta
16.00 – 16.30 h futbalové súťaže
16.30 – 17.30 h autogramiáda futbalistov MŠK Žilina
17.30 – 18.00 h súťaže s futbalistami
18.00 h príchod Mikuláša
20
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+ autogramiáda

futbalistov
MŠK Žilina
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Hviezda večierku
Obdobie vianočných večierkov a osláv sa
práve začína. Inšpirujte sa líčením krásnej
speváčky Kristíny Pelákovej a my vám
garantujeme, že zažiarite aj v prípade,
ak pozvánka dorazí na poslednú chvíľu.

dokonalá pleť

K

omu by sa chcelo každú chvíľu kontrolovať stav líčenia
v zrkadielku? Tajomstvo dokonalého líčenia, ktoré vydrží, tkvie v správnej príprave na aplikáciu make-upu
a, samozrejme, v make-upe samotnom. Prvý krok predstavuje
vyčistenie pleti micelárnou vodou a aplikácia hydratačného
krému. Na takto ošetrenú tvár nanášame najskôr bázu pod
make-up, vizážistami často označovanú aj ako „primer“. Jej
úlohou je zjednotiť a vyhladiť povrch pleti, aby s ňou make-up
krásne splynul. Ak už máte pleť pripravenú na aplikáciu makeupu, môžete začať s jeho nanášaním. Skúsení vizážisti vedia, že
„long-lasting“ efekt nespočíva v hrúbke vrstvy, ktorú nanesiete, ale v zložení. Najnovšia generácia dlhotrvácnych fluidných
make-upov dokonca vôbec neobsahuje vodu, vďaka čomu na
pleti dlhšie vydrží a krásne kryje aj pri použití malého množstva. Na záver stačí make-up zľahka poprášiť transparentným
sypkým púdrom, líčkam dodať farbu a oblasť nad lícnymi kosťami zvýrazniť rozjasňovačom.

Aktívna podkladová
báza White Magic
Dermacol

Aktívna podkladová báza WHITE MAGIC
obsahuje aktívne látky a extrakt z rastliny
plamatky zelenej, ktoré viditeľne redukujú
linky aj vrásky a súčasne predchádzajú
vzniku ďalších. Optický efekt vyhladenia
sa dostaví už 5 minút po aplikácii a pripomína účinok podobný aplikácii botulotoxínu. Praktické balenie v tube s pumpičkou umožňuje jednoduchú a hygienickú
aplikáciu.
30 ml / 11,49

€

Dlhotrvácny krycí
make-up Longwear Cover
Dermacol

Vysoko krycí a vodoodolný make-up
LONGWEAR COVER vytvorí už vo veľmi
tenkej vrstve na pleti hodvábne hladký
finiš. Neobsahuje síce žiadnu vodu, zato
sú v ňom rozptýlené drobučké čiastočky
jojobového vosku, ktoré sa pri kontakte
s pokožkou rozohrejú a vytvoria na nej
ochrannú vrstvu. Ideálne funguje v kombinácii s podkladovou bázou White Magic.
30 ml / 14,90
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Multifunkčná
rozjasňujúca paletka
Dermacol

Líčenie na špeciálne príležitosti krásne rozjasní multifunkčná rozjasňujúca paletka. Farba na líčka a bronzer
dodajú tvári svieži vzhľad a krásne zvýraznia lícne kosti.
V paletke nájdete aj dva rozjasňovače, ktoré je možné použiť na sucho aj na mokro. V luxusnom balení s pohyblivými flitrami a srdiečkami a zrkadielkom vo vnútri.
10 g / 19,19

€

H

oci aktuálnym trendom v líčení sú zemité tóny a postupné tieňovanie, pri príprave na večierok sú výrazné
a jasné farby doslova žiadané. Stačí dodržať pravidlo
– jedna a dosť. Pri líčení očí teda farby nekombinujte a ostaňte
len pri jednom odtieni, ktorý nanesiete na celé očné viečko.
Doplňte ho výraznou čiernou linkou a riasenkou, ktorá mihalnice zahustí, vytočí a predĺži.

Kozmetika

Nebojte sa farieb
Predlžujúca
riasenka
Butterfly Wings
Dermacol

Nová extrémne predlžujúca riasenka Butterfly Wings od Dermacol s inovatívnou silikónovou
kefkou jediným ťahom precízne
oddelí a definuje aj tie najjemnejšie riasy.
9 ml / 3,79

€

Rúž, ktorý vás nezradí

N
Paletka očných tieňov
Drama a Romance
Dermacol

a dobrom večierku sa nevyhnete občerstveniu, drinkom ani bozkom na privítanie. A to je pre rúž veľká
výzva. Zvoľte preto dlhotrvácnu farbu, ktorá má okrem
farebnej zložky aj fixačnú bázu, tá predĺži výdrž líčenia a zároveň pery vyživí.
Všetky produkty kúpite exkluzívne v predajni Dermacol
v OC Mirage alebo v e-shope www.dermacol.sk.

Dlhotrvácny rúže
16H Lip Colour
Dermacol

Paletky očných tieňov Drama a Romance
obsahujú 12 nádherných svetlých aj tmavých odtieňov s bohatou pigmentáciou.
Tiene sú ľahko roztierateľné, dlhotrvácne
a neusádzajú sa v záhyboch viečka. Obe
paletky sú vegan friendly a neobsahujú
zložky živočíšneho pôvodu.
18 g / 18,90

Dlhotrvácna dvojfázová farba na pery 16H
LIP COLOUR patrí k absolútnym bestsellerom medzi rúžmi. Vďačí za to svojej
dlhotrvácnej textúre, ktorá vydrží na perách bez porušenia až 16 hodín. Okrem
farebnej zložky obsahuje aj krémový lesk,
ktorý pery hydratuje a zároveň predlžuje
trvácnosť líčenia. Z aktuálnej ponuky tridsiatich farieb si tú svoju vyberie naozaj
každá žena.

€

8,79 €

ZĽAVA 30 %
na vybrané produkty
každý mesiac

Zaregistrujte sa do Klubu krásy Dermacol
a nakupujte každý mesiac za klubové ceny
až o 30 % výhodnejšie. Novoregistrovaní zákazníci automaticky získajú 4 € na
svoj prvý nákup. Zaregistrovať sa môžete
v predajni Dermacol v OC Mirage Žilina
alebo na www.dermacol.sk.

Odličovacie tampóniky
Dermacol

Po neskorom návrate z večierka oceníte odličovacie tampóniky s vitamínom E, výťažkami z túžobníka brestového a aktívnou látkou SYMMOLLIENT®, ktorá zabraňuje vysúšaniu pleti. Niekoľkými ťahmi odstránia
vodoodolný make-up, riasenku aj rúž.
20 ks / 2,69

€
december 2019
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domácnosť
Zábava

Párty
okuliare

Pokladnička
robot

4,00 €

4,00 €

Pokladnička
robot

4,00 €

Neobyčajné Vianoce
Skladateľná
krabica

2,00 €

Vianoce sú čarokrásny čas roka a my sa nevieme dočkať,
kedy ich konečne privítame. Ukázať stromček, svetlá, dokonale zabalené darčeky. Ho-ho-ho, pripravili sme si pre vás
neskutočnú šou a stovky nových produktov. Inšpirujte sa tipmi na vianočné darčeky v našej predajni v OC MIRAGE. Tieto
Vianoce budú jednoducho neobyčajné.

manikúrová
súprava
pánska

7,00 €

Šperkovnica

12,00 €
Perníkový
domček
pre domácich
majstrov

4,00 €
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Odpojte sa
od zhonu a mobilných zariadení

a pripojte sa
k vianočnej rodinnej pohode.

PF 2020

KINO

Pozvývame vás

Možnosť kú

p

lístok cez in iť si
ternet

www.stercen
tury.sk

Program
december

Príďte aj vy do štvorsálového najkrajšieho multikina na
Slovensku. Podrobný rozpis programu budeme uvádzať
na internetových stránkach a v týždennom letáku multikina.

STER CENTURY CINEMAS nájdete
NA 3. podlaží V OC MIRAGE.
Nájdete nás aj na Facebooku:
Multikino Ster Century Cinemas Žilina

3D

ŠŤASTNÝ
NOVÝ ROK

BLACK
CHRISTMAS

JUMANJI:
ĎALŠÍ LEVEL

TROLL: PRÍBEH
O CHVOSTE

od 5. 12. 2019

od 12. 12. 2019

od 12. 12. 2019

od 12. 12. 2019

CZE / SVK
komédia, romantický
originálny zvuk

USA
horor, thriller
titulky

USA
dobrodružný, rodinný
titulky

NOR
animovaný
dabing

STAR WARS:
Vzostup
Skywalkera
od 19. 12. 2019

USA
sci-fi, dobrodružný
dabing a titulky

3D
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AMUNDSEN

ATTILA

MALÉ ŽENY

od 26. 12. 2019

od 26. 12. 2019

od 26. 12. 2019

NOR / SWE / CZE
životopisný,
dobrodružný
titulky

SVK / CZE
životopisný, športový
originálny zvuk

USA
dráma, romantický
titulky

MASKOVANÍ
ŠPIÓNI
od 12. 12. 2019

USA
animovaný
dabing

MôJ PRÍBEH
od 26. 12. 2019

CZE
romantický
originálny zvuk

2019

december

CYKLUS VEČERNÉ STREDY
PRE DOSPELÝCH A ICH DETI
Perinbaba

MIKULÁŠSKE PREDSTAVENIE
PRE VEREJNOSŤ
Najlepšia rozprávka
o Červenej čiapočke

ná

a
k
l
i
Ž

komiks

úžas

maráti
a jej ka

88. diel

V OC Mirage sa premietal Enviro-Film, ktorý našich kamarátov donútil zamyslieť sa nad
otázkou životného prostredia.
Chvíľku si predstavovali, aké
strašné by to mohlo byť, ale
nakoniec prišla nečakaná inšpirácia...

ĎALŠIE DOBRODRUŽSTVÁ NÁJDETE V NASLEDUJÚCOM ČÍSLE ČASOPISU MIRAGE.
28
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DETSký svet

Vianoce
v Detskom svete!

December je čarovný mesiac vďaka blížiacim
sa sviatkom. V Detskom svete sme si pre vás
počas tohto obdobia pripravili hneď niekoľko
skvelých zážitkov.

P

redvianočná atmosféra je krásna, plná
očakávania. Preto sme si počas decembra pre deti pripravili Nedeľno-adventné
vianočenie. Sú to tvorivé dielne pre deti aj rodičov, ktoré sa budú konať každú adventnú nedeľu
od 16. do 17.00 h. Môžete sa tešiť na veľa zábavy pri
kreatívnom tvorení vianočných ozdôb, ale aj darčekov, ktoré potešia vašich blízkych.
Počas decembra rozhodne odporúčame sledovať našu FB stránku DETSKÝ SVET OC MIRAGE.
Nájdete tu množstvo skvelých súťaží o rôzne ceny.
Milujeme Vianoce, lebo sú plné lásky a detského
smiechu, ktorý u nás veľmi radi počujeme.

Nedeľno-adventné vianočenie
1. / 8. / 15. / 22. december 2019
od 16. do 17.00 h
TIP NA DARČEK
Darujte svojim blízkym praktický darček
– poukážku so vstupmi do Detského sveta.

december 2019

|

29

recepty

MENU

Sushi

POSTUP:
Tvaroh ochutíme sušenou mätou a soľou, potrieme arabský
chlieb. Nakrájanú zeleninu spolu s olivami a čerstvou mätou
rovnomerne naukladáme na tvaroh a pokvapkáme olivovým
olejom, zrolujeme ako roládu a z obidvoch strán zapečieme
na suchej panvici do zlatista. Pred podávaním rozkrojíme na
polovicu.
Ingrediencie:
Arabský chlieb (1 ks), mäkký tvaroh (80 g), paradajka (30 g),
šalátová uhorka (20 g), čerstvá mäta (5 g), zelené olivy (5 g),
olivový olej (1 PL), sušená mäta a soľ podľa chuti.

Základom japonskej klasiky je špeciálna guľatozrnná
ryža na sushi, správne uvarená a ochutená soľou, cukrom
a octom, najlepšie ryžovým. Následne ju kombinujeme podľa
chuti s riasami a rôznymi druhmi rýb či morských plodov
– najčastejšie je to losos, tuniak, kreveta. Sushi je výborné aj
na vegetariánsky a vegánsky štýl so zeleninou, vajíčkom, tofu,
avokádom alebo ovocím. Podávame s nakladaným zázvorom,
wasabi a sójovou omáčkou bez glutamánu.
Obľúbenú pochúťku si môžete vychutnať v Reštaurácii
Dubná Skala aj na bohatom slávnostnom raute počas
úžasného Silvestra 2019.
TIP ŠÉFKUCHÁRA: Vyskúšajte japonskú klasiku inak
a miesto ryže použite quinou. Táto moderná superpotravina
výrazne zvýši nutričnú hodnotu vášho sushi.

13/2018T

12/2018T

Labne sendvič

11/2018T

Objavte našu
vianočnú kolekciu.
Predajňu CARPISA nájdete
na 1. podlaží OC MIRAGE.

KAM ZA
KRásami

KAM ZA KRÁSAMI V OKOLÍ MIRAGE
ŽILINSKÝ kraj

TRENČIANSKY kraj

Predstavujeme obec: Stráňavy

Predstavujeme obec: Vrchteplá

Dominantou obce je vrch Polom, ktorý síce na
pohľad vôbec nie je vábny, ale z jeho vrcholu
máte krásny výhľad do širokého okolia.

Táto obec so zaujímavým názvom je tak trochu
v tieni známejších obcí v okolí Manínskej tiesňavy. Navštívte ju a odhalí vám svoje skryté krásy.

H

H

istória: Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1356
s názvom Ztrany. Názov obce sa však postupom času
menil. V roku 1483 bola obec známa ako Strányawa,
v roku 1520 ako Stránawy. Súčasný názov obec nesie presne
od roku 1920. Dnes je obec známa vďaka ťažbe na vrchu Polom
alebo svojím kúpaliskom, ktoré každý rok priláka množstvo
návštevníkov, ktorí sa chcú v lete schladiť.
Pamiatka: Pamätník víťazstva I. čs. armádneho zboru
– Počas II. svetovej vojny boli najväčšie boje medzi fašistickými
vojskami a I. čs. armádnym zborom v dňoch 11. – 26. apríla
1945. Na počesť padlým bol na vrchu Polom postavený pamätník, slávnostne odhalený v roku 1961. Premiestenie pamätníka a vytvorenie nového pamätného miesta na vrchu Javorina
(1 076 m n. m.) bolo v rokoch 1979 až 1985. Autormi sú Dušan
Kuzma a Ľudmila Cvengrošová. Pamätník predstavuje ženu,
ktorá bráni matky s malými deťmi. Socha je vysoká takmer tri
metre a váži približne jeden a pol tony. Vo vnútri je dutá.
Atrakcia: Múzeum Malofatranskej operácie – Za obcou sa nachádza múzeum so stálou expozíciou Malofatranskej operácie. Budova múzea pôvodne slúžila ako hájovňa. Po
rekonštrukcii a výstavbe interiérov múzeum pre verejnosť
otvorili v roku 1976.
Turistika: Javorina – Na tomto mieste sa nachádza už
vyššie spomenutý pamätník obetiam II. svetovej vojny. Hneď
kúsok od neho je aj známy Polom, ktorý je poznačený ťažbou
vápenca. Z vrcholu sa vám tak naskytne krásny pohľad do širokého okolia. Na vrch vedú viaceré turistické trasy a cyklotrasy. Napríklad sa sem dostanete po zelenej značke zo Stráňav alebo po červenej zo Strečna. Takisto zo Strečna si môžete
spraviť po žltej značke hrebeňovku s výhľadom na hrad.
Doprava: Do Stráňav sa dostanete veľmi jednoducho – autobusom SAD z dvoch smerov. Zo Žiliny chodí pravidelná linka z nástupiska č. 8. Do obce chodia aj niektoré autobusy zo
Strečna.

istória: Prvá doteraz známa písomná zmienka
o Vrchteplej pochádza z roku 1351. Je to listina, ktorou nariadil kráľ Ľudovít I. Nitrianskej kapitule, aby
uviedla Mikuláša, syna Adriana z Podmanína a Pavla, syna
Tanaka z Teplej do držby lesného majetku zvaného Lúčka. Za
prvú písomnú podobu názvu obce možno považovať názov
Vrchteplej „Werch“. Neskôr sa obec spomína ako Toppla, Tepla, v roku 1440 ako Werchtepla, v roku 1458 ako Felsew Tepla,
v roku 1495 ako Wrchtepla, maďarsky Felsőhéve. V roku 1598
mala iba 18 domov.
Pamiatka: Pomník padlým partizánom – jeho výstavba bola opodstatnená históriou SNP vo Vrchteplej a blízkom
okolí. Mnohé domy v obci slúžili ako obydlia partizánov.
Napriek všetkej ostražitosti a obrannému postaveniu došlo 6. februára 1945 k nečakanej prestrelke, pri ktorej bolo
zastrelených niekoľko partizánov. Pochovali ich na temene
vŕšku „Hôrka“ nad stredom obce Vrchteplá, kde v roku 1949
vybudovali pamätník padlým v SNP.
Atrakcia: Pamätná izba SNP – nachádza sa v priestoroch niekdajšej základnej školy. Návštevníci Pamätnej
izby sa už od roku 1979 môžu detailnejšie oboznámiť
s udalosťami SNP.
Turistika: Vrchteplá je frekventovanou križovatkou turistických trás od Kľaku v Malej Fatre cez podmaňujúcu
Manínsku tiesňavu až po najrozsiahlejšie skalné mesto na
Slovensku v podobe Súľovských skál. Príjemnú šestnásťkilometrovú trasu z Považskej Teplej až do Súľova zvládnu
pravidelní i príležitostní turisti za jeden deň. Vedie cez
prírodné perly Horného Považia: národnú prírodnú rezerváciu Manínska tiesňava a prírodnú rezerváciu Kostolecká tiesňava.
Doprava: Do Považskej Bystrice sa zo Žiliny dostanete
autobusom aj vlakom. Z tohto mesta pravidelne premávajú
autobusy až do obce Vrchteplá.
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Horoskop
Kozorožec (22. 12. – 20. 1.)
Tieto Vianoce budú pre vás doslova šťastné dni. Do čoho sa
pustíte, to sa vám aj podarí.
Aj darčeky pre svoje deti nájdete hravo vďaka predajniam
v OC MIRAGE – hračky z Alltoys,
hry z Brlohu, oblečenie z OVS
KIDS a knihy z Martinusu a Vianoce máte vybavené.
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Čo vás tento mesiac
Čaká v OC Mirage

?

Vodnár (21. 1. – 19. 2.)
Pociťujete celkovú apatiu. Nepodliehajte jej a urobte všetko,
aby ste ju prekonali. V opačnom
prípade by ste jej podľahli a spôsobili si značné komplikácie. Na
zvládnutie starostí potrebujete
aj dávku vitamínov z lekárne
Schneider.

Ryby (20. 2. – 20. 3.)

Baran (21. 3. – 20. 4.)

Váš citový život bude plný prekvapení. Ak nie ste
zadaní, máte veľkú šancu stretnúť sa s tým pravým
náprotivkom. Nebojte sa opätovať prípadnú náklonnosť. Alebo sa prejavte ako prvý. Kvety Victor majú
širokú ponuku kvetov, ktorými vyjadríte, čo cítite.

Tento mesiac vás čakajú zmeny, s ktorými ste nepočítali. Znervózni vás to, ale nakoniec to oddych počas Vianoc napraví. Najlepšie sa budete cítiť v kruhu
svojich najbližších. Preto si treba práve doma vytvoriť krásne prostredie vďaka dekoráciám z predajne
COINCASA.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Počas Vianoc nie je vhodný čas na riešenie dlhotrvajúcich nezhôd. Načatý konflikt sa len prehĺbi.
Choďte radšej na výlet, oddýchnite si a pracovné
problémy nechajte v práci. Vďaka oblečeniu z predajne 4F vám aj v zime bude na horách príjemne.

Svet sa vám zdá zrazu nevýrazný, možno ste aj trochu
smutní. Nie div, také občas Vianoce bývajú. Napriek
tomu sa vám podarí smutnej nálade odolať a nájsť
silu na pravú vianočnú atmosféru, ktorú si doma
umocníte krásnymi vôňami z L'occitane.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Lev (23. 7. – 23. 8.)

Tento mesiac je v znamení pohody a úspechov. Spôsobí to viacero náhod, ktoré sa vám počas nasledujúcich dní udejú. Nepremeškajte príležitosť a počúvajte
svoju intuíciu. Zväčša sa nemýli. A úspech treba osláviť dobrým drinkom v kaviarni John Coffee.

Stane sa niečo nečakané, prekvapujúce. Pravdepodobne práve v zamestnaní. Zužitkujte všetko
vo svoj prospech a buďte odhodlanejší a dôslednejší, ako zvyčajne bývate. Ako odmenu si doprajte niečo pekné pod stromček zo značkovej predajne COIN & Brands.

Panna (24. 8. – 23. 9.)

Váhy (24. 9. – 23. 10.)

Počas decembra sa vaše nálady budú striedať.
Pokojný začiatok mesiaca vystrieda melanchólia, neskôr predvianočný zhon. Nemusíte sa však
stresovať. OC MIRAGE je na vianočné nákupy ako
stvorený. Všetky darčeky, výzdobu a jedlo zoženiete pod jednou strechou.

Vďaka vášmu nadhľadu sa tento mesiac môžu vyriešiť niektoré konflikty bez akýchkoľvek emócií
či zlých nálad a to zo strany vašej aj vašich oponentov. Ak vám zostal v okolí nejaký neprajník, určite ho odzbrojíte darčekom zo stánku MACADO.

Škorpión (24. 10. – 22. 11.)

Strelec (23. 11. – 21. 12.)

Nepríjemnosti akoby nemali konca-kraja. Zakaždým si poviete, že už nemôže byť horšie a vzápätí sa
presvedčíte, že môže. Vyhnite sa konfliktom a predvianočnému zhonu a doprajte si chvíľku pokoja pri
dobrej káve v Caffé Trieste na 2. podlaží OC MIRAGE.

Čaká vás mesiac milých prekvapení a zážitkov. Po vypätých dňoch si začnete vážiť viac stereotyp. Domáca
pohoda je to najlepšie, preto si ju treba aj poriadne
skvalitniť. A kedy inokedy, keď nie na Vianoce – v predajnie Banquet nájdete všetko pre vašu domácnosť.

Správne znenie tajničky pošlite na adresu pr@targetagency.sk alebo odovzdajte pri informačnom pulte
na 1. podlaží v OC MIRAGE. V budúcom čísle uverejníme mená výhercov, ktorých odmeníme. Výhercovia
tajničky z minulého čísla získavajú knihu MIRAGE, ktorú si môžu vyzdvihnúť pri informačnom pulte
na 1. podlaží v obchodnom centre.

Krížovka

Krásne Vianoce a ...

Správne znenie minulej tajničky: „...OC MIRAGE má deväť rokov.“
Výhercovia: Martina Sihotská, Viera Murcová, Božena Kmeťová. Výhercom srdečne blahoželáme!
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Nájdite 10 rozdielov na obrázkoch

OC MIRAGE oslavovalo narodeniny a samozrejme sme nezabudli ani na najmenších.
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Vianoce inšpirované rozprávkou Popoluška

ROZPRÁVKOVÉ
VIANOCE
V COINCASA!

Aké by to boli Vianoce bez rozprávok? Doprajte si
ich však aj inak ako na televíznej obrazovke. Pripravte si počas Vianoc doma svoju vlastnú rozprávkovú
ríšu. Po inšpiráciu stačí zájsť do predajne COINCASA
na 1. podlaží OC MIRAGE a vaša domácnosť doslova
zažiari.

Vianoce inšpirované rozprávkou Červená čiapočka

Vianoce inšpirované rozprávkou snehulienka
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Vianoce inšpirované rozprávkou Kráska a zviera
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