
Martinovics Dorina 
és Vince, 
a történet 

az újságárusoknál 
kapható magazinban 

folytatódik!
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SzíneS 
egyéniSégeknek...festői!

„Tartoztam 
a virágoknak 
azzal, hogy 

festő legyek.”
CLAUDE MONET

ÚGY SZERETLEK, 
HOGY MEGESZLEK

A menyasszony édességének 
alapja bájos kék, a cukrász-dizájner 
zöld leveles indákat festett rá. 
A kisebb torta (igen, az is torta!) 
fehér vázája eleganciát kelt.

Mintha festették 
volna a partyt. Bájos, 

de határozott, itt-ott Mégis 
elMosódott vonalakkal.

ÍMe, egy nagyon szÍnes party, 
vadvirágokra és szaBad 

szelleMű párokra vár.

10 ESKÜVŐ TREND
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Trendjelző
A hatalmas virág-

kompozíciók, melyek 
a vendégeket belépés-

kor várták, és a nap 
későbbi meglepetése, 
a torta-kompozíció: 

gyönyörűen egymásra 
utal. A sárga árnya-

latai, a világoskék, 
a barack és lila 

együtt – buja 
virágoskert 
érzetet kelt.

RUHA: GALIA LAHAV

stiliszta
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SZÍNES HANGULAT 
 A terem dekorációjául virágokat ábrázoló 
poszterképeket, festményeket választottak! 
Egyszerű és látványos megoldás!
 A pasztell és a virító virágszínek 
a csészécskéken, a sütis 
tányérkákon hivalkodnak, 
de az összhang is észrevehető.
 A kézműves meghívó 
(LINDA BUTTERCUP DESIGN) 
előre jelezte a dekor hangulatát!

12 ESKÜVŐ TREND
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„Az emberek úgy tesznek, 
mintha értenék a művészetemet, 
pedig azt nem érteni, hanem 

egyszerűen csak szeretni kell.”
CLAUDE MONET

REND A LELKE
A mennyezetről indaként 
fonódnak a vadvirágok, színben is 
tombolva, elrendezésüket tekintve 
mégis nagyon fegyelmezetten. :-) ESKÜVŐ TREND 13

stiliszta



A professzionális esküvő
szervező ahogy találkozik 
egy problémával, a problé
ma feladattá válik, és meg
oldódik. Virág Mónika ilyen 
ember. Sugárzik belőle az 
energia, kiváló konfliktuske
zelő, megbízhatsz ízlésében. 
Folyamatosan jelen van igé
nyes szakmai kiállításokon, 
ahol elegáns standjával is 
felhívja magára a figyelmet. 
Stílust teremt. Esküvői deko
rációs ötletei harmonikusak, 
előremutatóak, menyasszo

nyok százai bíznak meg 
benne. Mónika fo

lyamatosan kap 
felkéréseket 

esküvők meg
szervezésé

re. Miért?

 Megbízható szolgáltatók
kal dolgozik, akiket nyugodt 
szívvel ajánl az ifjú párnak.
 Teljes körű szolgáltatáso
kat kínál, és ezekért felelős
séget is vállal.
 Minden párnak megtalál
ja a stílusukhoz, büdzséjük
höz legmegfelelőbb hely
színt valamennyi szolgálta
tással, virágdekorációtól, a 
tortán át, a zenekarig.
 Az esküvőd elejétől a vé
géig jelen van, olyan, mint 
egy karmester, aki a zene
karával együtt dolgozik, s 
csak int, hogy mi következ
zen az este folyamán. 
Nektek csak egy dolgotok 
lesz: konfliktus nélkül él-
vezhetitek 

a nagy 
napo-

tokat! 

SÁRGA L Á Z  –  V í z p a r t y  k a m i l l á r a ,  h o r t e n z i á r a …

Virág Mónika 

KERESD 
VIRÁG MÓNIKÁT ITT:
Tel: +36 20/482-4143
Donna Monica Szalon
www.donnamonica.hu
donnaromantica.hu

exkluzív 
esküvőszervező 

és öltözködési 
tanácsadó

Bemutatja: 

14 ESKÜVŐ TREND



Személyre szabott karikagyűrűk 
és eljegyzési gyűrűk. Díjmentes 

ékszertervezés, kibővített garanciák, 
értékes ajándékok minden ékszerhez.

ÉLETRE SZÓLÓ

ÉRTÉK

WWW.AFFIANCED.HU * ÜGYFÉLFOGADÁS BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN: (+36) 70 378 05 70WWW.AFFIANCED.HU * ÜGYFÉLFOGADÁS BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN: (+36) 70 378 05 70
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Mori Lee - Modeca – San Patrick – 
White one – ronaLd Joice – 

aire BarceLona koLLekciók

romantika Szalon
Szombathely, Kőszegi u. 10.

Tel.: +36 94 340 184
www.romantikaszalon.hu

romantika Szalon

SZÉPSÉG,
MeLy

lenyűgöz



A gyerekeimért 
a koronámat is…
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Mondja ki az igent 
a Xiii. századi kolostorroM 

árnyékában

Válasszon 5 különböző 
Méretű és stílusú 

különtereM közül

Polgári szertartás, fogadás, 
Vacsora és tánc akár 200 főig

kérje ajánlatunkat!

A nAgy nAp itt kezdődik…

ElEgancia, luxus és kényElEm a Budai VárBan

H-1014 Hess András tér 1-3. 
t: +36 1 889 6919 

sales.budapest@hilton.com

… és egy dunára néző 
lakosztályban ér Véget, 

Mely a nászéjszakára 
szállodánk ajándéka!

485 Ft
2019/2

MOST
SZÜLINAPI
RETRÓ
ÁRON!

stílus • elegancia • harmónia

15 é v e s e k 
l e t t ü n k
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  @moncherieurope  OfficialMonCheriEurope   @moncherieurope

ALEXIA

Magyarországi képviselet:
Bridal Hungary Kft
Telefon: +36 30 400 5898
e-mail: bridalhungary@gmail.com

Keszthely
Monaco Esküvői Szalon
www.monacoszalon.hu
monacoszalon.hu@gmail.com

Nyíregyháza
Mona Lisa Esküvői Ruhaszalon
www.monalisa108.hu
monalisaeskuvo@gmail.com

EskuvoTrend_MonCheri_DPS.indd   1 12/03/2018   21:07



  @moncherieurope  OfficialMonCheriEurope   @moncherieurope

Coda

www.mon-cheri.co.uk

Budapest
Organza Esküvői Szalon
www.organzaszalon.hu 
info@organzaszalon.hu 

Love Esküvői Ruhaszalon
www.love-eskuvo.hu
budapest@love-eskuvo.hu 

Golden Rose Esküvői Ruhaszalon 
www.golden-rose.hu
info@golden-rose.hu

EskuvoTrend_MonCheri_DPS.indd   2 12/03/2018   21:06
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GYORS: 283 KM/H.  ERŐS: 510 LE.  3,8 MÁSODPERC ALATT GYORSUL 100-RA. 
TOVASZÁLL MINT EGY PILLANAT, ÍGY VÁLIK ÖRÖKKÉVALÓSÁGGÁ BENNE EGY MILLISZEKUNDUM.

A MEGTESTESÜLT 
TELJESÍTMÉNY

ALFA ROMEO STELVIO 

StelvioQ HU 165x223.indd   1 2019. 03. 29.   14:24



Helyszín: Spirit Hotel  
tHermal Spa*****Superior
Fotó: Dévai Zoltán éS erDőS ZSolt
Koktélruha: neW aGe
Menyasszonyi ruha: naGy áGota
CIpő: SalamanDer 
Virág dekoráció: viola violetta
Kellékek, dekorációs elemek: JySk
Smink: SároSi SZilvia CSibi/ 
Harmony of beauty
Haj: Demény CSilla / 
HairDreSSer anD Hair extenSion
Modell: viCZián viktória

AzzAl  
A koktéllAl 
kezdődött 

minden…
AbbAn 

A bárbAn, 
melynek 

hAngulAtA 
elvArá-
zsoltA. 

A tűz, 
A víz, 

A levegő, 
A föld 
összes 
éltető 
eleme 

egyesült 
éppen Akkor, 
Amikor meg-

érkezett –, 
és vele jött 
A szerelem.

A SZERELEM 
FORRÁSA

ESKÜVŐ TREND 37
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A kandallóban 
úgy lobogott a tűz, 
ahogy a vágy 
melengette testét.

Kisebb létszámú polgári esKüvőK csodálatos helyszíne a szalon.

Még mindenben 
önmagát látta 
tükröződni, 
de a szerelemtől 
átlépheti a saját 
árnyékát is.

38 ESKÜVŐ TREND
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Az érzés forró volt, 
mint a tűz, nyilvánvaló, 
de megfoghatatlan, akár 
a levegő, földközelien testi, 
mégis víztől harmatos. 
Elhitette vele, hogy 
miközben két lábbal 
a földön jár, 
a fellegekben 
úszik.

A Spirit Hotel 22 medencéje, 
A különlegeS kiAlAkítáSú 

SzAunAvilág 
éS A kényeztető 

kezeléSek pArAdicSomi 
kikApcSolódáSt 

nyújtAnAk eSküvő előtt 
éS után, mArAdjAtok 

náSzútrA iS! kérjétek 
A SzállodA gyönyörűen 

megtervezett 
AjándékutAlványát 

náSzAjándékbA!

ESKÜVŐ TREND 39
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Mindig nyitva a kalitkája 
és mint (ős)forráshoz 
a madárka, boldogan 

tér vissza oda 
újra és újra…

Tipp!
A hotel külső és belső 
dizájnja álomfotózás 
helyszíneként is kivá-
lóan működik. 
A bejárattal szemben 
található az ősforrás-
nak nevezett szökőkút, 
melyet meghitt 
pihenőtér ölel 
körül.

40 ESKÜVŐ TREND
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Ünnepel. Örökké…
Megfogadta, hogy majd 
a hétköznapokon is.

A Spirit Hotel 
tHermAl SpA*****Superior 
HAtAlmAS konferenciAterme 

több Száz főS eSküvőkre iS 
AlkAlmAS, ám mivel 

SzekcionálHAtó, vAgyiS 
több teremre oSztHAtó, 
így kiSebb fogAdáSokrA 

iS átrendezHető A tér. 
még SzínpAd iS vAn, 

A zenekAr elHelyezéSére 
iS gondoltAk.

ESKÜVŐ TREND 41
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Könnyű, akár a levegő, mégis 
elérhetetlen, mint az ég. 
Lábai alatt gyógyvíz terem. 
Egy óriási kulcslyukon 
leselkednek rá kíváncsian, 
mi lehet a titka. 
Pedig csak a szerelem.

Játék!
Ég és föld közötti 

utazásunkat 
Viola Violetta 
virágkölteményei 

tették líraivá, 
csokrait egy-egy 

őselem ihlette. 
Kitalálod 

melyik csokor 
melyiket rejti?42 ESKÜVŐ TREND
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BEMUTATKOZIK A DIGEL STORE BUDAPEST 
ESKÜVŐI 
KOLLEKCIÓJA  

 HOSSZÚ TÁV

A DIGEL STORE 
BUDAPEST ESküvői 

kOLLEkcIójA A 
büSzkE féRfIAkAT 

mAGAbIzTOSSá TESzI, 
A báTRAkAT 

vISSzATARTjA, hOGy 
SEmmIT SE bánjAnAk 
mEG, A bIzOnyTALAn 

RövID TávbAn 
GOnDOLkODókbAn 

pEDIG OkOS éS 
éLETRE SzóLó 

DönTéST éRLEL. 
A kORTALAn 
ELEGAncIáT 

SuGáRzó 
mEGjELEnéS TITkA 

A nEmES 
AnyAGOkbAn, 

éS A mASzkuLIn 
SzAbáSvOnALAkbAn 

REjLIk. 
Ez A kOLLEkcIó 

hOSSzú TávRA SzóL. 
AkáR A házASSáG. 

Öltöny kollekció, 
cipő és kiegészítők: 

Digel store buDapest                       
Citátum: 

József attila64 ESKÜVŐ TREND
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A DIGEL STORE BUDAPEST 
modern és letisztult öltönyei 

a legújabb olasz trendeket 
a német precizitással ötvözik. 

A karcsúsított slim fazonok 
variálható kiegészítőkkel

párosulnak.

 HOSSZÚ TÁV
„Új borzongást gondolt ki a kert 

hozzámvalót és énekeltetőt 
tudott engem és öltöződve várt 

és én szívét még nem láttam előbb”

STORE BUDAPEST
1051 BP. OKTÓBER 6. U. 3.

ESKÜVŐ TREND 65
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A DIGEL STORE BUDAPEST 
üzletében vásárolt 
öltönyöket, szmokingokat 
mesterszabójuk
rövid határidővel
a pontos méretre
igazítja, az elvégzett
átalakításokra garanciát
vállalnak. Esküvő után is
átalakíttathatod, hogy 
további elegáns alkalmakon 
is viselhesd.

„most meg elmegyek a fák közé 
az erősök pálcáját letöröm 
három virágot ütök el vele 

hogy illatozzanak az övömön”

sárm

66 ESKÜVŐ TREND



STORE BUDAPEST
1051 BP. OKTÓBER 6. U. 3.

VÁRUNK 
MÁRKAÜZLETÜNKBEN! 
digelstorebudapest.hu

digelmarkauzlet

„tükröm mögé faháncsot teszek 
kirakom fűvel: itt járt valaki 
hajába szalmaszálat fútt a szél 
és itt egy ág vigyázva húzta ki”

ESKÜVŐ TREND 67

sárm



„Mert a stílus 
te Magad vagy !”

1024 Budapest, 
Lövőház utca 2-6.

Mammut 1, első emelet
 +3670 286 9417

Nyitva tartás: 
H- Sz 10-21, V 10-18
www.newage.style





Tiana Bridal 
CouTure 

Exkluzív Esküvői  
Ruhaszalon

1067. Bp.  
Teréz krt. 21. 1.em./4.

Bejelentkezés:  
+3630-280-6288

Web:  
www.tianaeskuvoiruha.hu 



Ahhoz képest, hogy július 
19-én lesz Andrea és Vik-

tor esküvője, elég jól állnak a 
szervezéssel. „Az étterem, a ze-
nekar, a fotós, a videós is megvan 
már, a héten körvonalazódik a 
torta, a virág, a ruha” – sorolja 
Andi, aki tatai, ezért a polgári 
szertartást és a lakodalmat ott 
tartják, párja Tarjánból szárma-
zik, ott lesz a templomi esketés. 

Andit annak idején a legjobb 
barátnője mutatta be Viktornak. 
Először ők is csak barátok lettek, 
aztán egyre jobb barátok, végül… 

„Elárulta, többet szeretne tő-
lem, és hagytam magam meg-
győzni” – mosolyog Andi. 

A lánykérés tavaly áprilisban 
történt, és rögtön elkezdték a szer-
vezést. Végül egész nagyra nőtt a 
vendégkör: százötvenen lesznek. 

„Hjaj, annyira rohan az idő! 
– sóhajt Andrea. Ahogy közele-
dik a nagy nap, egyre nagyobb 
az izgalma. 

Egy dolog miatt viszont már 
biztosan nem kell aggódnia, ez 
pedig az éles látása. 

Andi tizenötéves kora óta 
szemüveget viselt. „Nem volt nagyon magas a dioptriaszámom, 
mínusz 1,75, de ehhez pluszos cilinderérték párosult. Szemüveg 
nélkül homályosan láttam, számítógéphez, vezetéshez minden-
képp viselnem kellett. Nem éreztem komfortosan magam se ve-
le, se nélküle. Minden szemüveges ismeri a hétköznapi problé-
mákat. Ha belépsz a melegre, a szemüveg bepárosodik. Ha leha-
jolsz, lefekszel, akkor lecsúszik, izzad alatta az orrod, nem tudsz 
táncolni – és sorolhatnám.”

Andrea fejében mindig is ott motoszkált a lézeres szemmű-
tét gondolata, ami egyre erősödött, ahogy közeledett az esküvő 

időpontja: „Nagy vágyam volt 
az is, hogy a szép smink, a tö-
kéletes frizura és a gyönyörű 
ruha környezetében a szem-
üveg ne rontsa az összképet.”

A vőlegénye azt szerette, 
amit a menyasszony, és tá-
mogatta Őt ebben a kérdés-
ben is, így tavaly október 17-
én megtörtént a kezelés. 
„Idegesen érkeztem meg a 
Sasszemklinikára, de a szak-
emberek empatikusak és se-
gítőkészek voltak. A beavat-
kozás mindössze negyedórát 
vett igénybe az előkészületek-
kel együtt, és egyáltalán nem 
volt fájdalmas. A hazaúton 
csak egy minimális idegen-
test-érzésem volt, de három 
óra múlva olyan volt, mint-
ha semmi nem történt volna, 
a kellemes változástól elte-
kintve. Egy nap pihenés után 
már dolgoztam is! A munka-
társaim el sem hitték, hogy 
szemműtétem volt…”

A kontrollon kiderült, 
Andrea látása száz százalé-
kos lett. „Élesen látok, job-
ban, mint annak idején 
szemüveggel! A távoli arcok 
is jól kivehetőekké váltak, és 
többé a tévét sem hunyorog-
va nézem. Persze, a mai na-
pig előfordul, hogy feltolnám 

az orromon a szemüvegem” – nevet. 
Nemcsak az esküvő lesz kényelmesebb szemüveg nélkül, 

de minden bizonnyal a kanári-szigeteki nászút is. „Ha csak 
rágondolok, milyen lesz szabadon, éles szemmel sétálni a par-
ton, úszni a tengerben, tudom, hogy a házasságkötés mellett a 
műtét is igazán jó, egész életre szóló döntés volt.”

Ruha: Bélavári Zita

a Sasszemklinikán – Magyarország legnagyobb sze-
mészeti lézerklinikáján – huszonkét éve végzik az ún. 
Sasszemkezelést, három csúcstechnológiájú lézerrel. 
immár 100.000 beavatkozáson vannak túl. itt az éles lá-
tás mindössze tizenöt perc alatt elérhető – fájdalommen-
tesen, nagy biztonsággal, gyors gyógyulással.

„Nagy vágyam volt az is, hogy 
a szép smink, a tökéletes frizura és 

a gyönyörű ruha környezetében 
a szemüveg ne rontsa az összképet.”

Éles látás a nagy napon: 
NyáRoN kel egybe lődi aNdRea és FRiss ViktoR. egy másik FoNtos dologRa 
aNdi azoNbaN már tavaly igent mondott: lézeres szemműtéten 
esett át, hogy a nagy napon a lehető legélesebb 
látással vehessen részt – 
szemüveg nélkül.

AndreA A szemműtét mellett  döntött

Optik-Med Sasszemklinika
1032 Budapest, Bécsi út 183.
06 1/2 505 505
info@sasszemklinika.hu
optikmed



CEFFA VIRÁG

Álmaid  dekorÁciója
 valósÁggÁ lesz –

egyedi ötletek, 
igényes kivitelezése!

Találkozz a Ceffa Virággal Bemutatótermében!

Előre megbeszélt időpontban a megálmodott díszhez személyesen is kiválaszthatod 
a szükséges alapanyagokat, és megbeszélhettek minden részletet! 

2360 gyál, juhász gyula utca 25/b.  +36/20-9225217  info@ceffavirag.hu  ceffavirag



H-2025 Visegrád, Panoráma út 2.
Tel.: +36 26 398 311
E-mail: marketing@hotelsilvanus.hu
Web: www.hotelsilvanus.hu



+3630/6929-399
M.G.CIPŐ
nokiartist@
hotmail.com

Ahol Az egyedi álmok vAlórA válnAk

Személyre SzAbott, 
kézzel díSzített 
esküvői és 
alkalmi cipők

DesignM.G.CIPŐ





Erdő mélyén áll a nógrádi FEnyvEspark 
szálló és rEndEzvényközpont. FEnyők üdE 
zöldjE vEszi körbE ElEgánsan kialakított FE-
hér tErEit, kíváncsian tEkint bE az ablakokon 
a park. kristálycsillárok, EgyEdiEn bErEndEzEtt 
szobák lEpik mEg az idEérkEzőt. a koralia szalon 
Elbűvölő, monumEntális ruhaköltEményEi szépEn 
illEszkEdnEk a titokzatos zöld pagonyba, mEly tün-
déri Esküvők idilli hElyszínE.

mintha a madár sEm vErné FEl 
bEtEljEsülő álmából a szErElmEst

SUTTOG 
A FENYVES

Fotó: 
Ambrus mArcsi

Styling: 
HArmAt edit

Díszlettervező: 
Kiss ágnes/deKorági

Smink: 
bAKtAy KrisztinA/Artistry

Haj: 
berendi györgyi

Trendi!
A virágkapuig (DEKORÁGI) 
fehér szőnyegen jutsz el. 
Nem kell függöny 
sem rá, hiszen a park 
gyönyörű fenyvese 
a díszlet nélkülözhetetlen 
részlete. ESKÜVŐ TREND 131
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BELESIMULNI 
ÉS KIEMELKEDNI

A konty arisztokratikus vonal-
vezetésű (BERENDI GYÖRGYI), 
csillogó fejdísztől 
(MARTA MEISELS JEWELRY) 
nemes. A kis Chloé régi 
csipkekesztyűt próbál 
a nagy alkalomhoz. 

A menyasszony 
csokra (MONTEVIRÁG) 

hivalkodóan ugrik ki 
a képből, ezzel elegáns 

kontrasztot ad. 
Háttérben a selyemvirágból 

készült dobozka 
(CEFFALOVEBOX) is 

dísze a térnek.
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VIRÁGOK ÉS 
RUHA IHLETTE 
TORTAFESTÉSZET

A nehéz, és sokszor ehe-
tetlen, vastag cukormázas 
menyasszonyi torták 
helyett ez az elegáns, 
könnyű vajas desszert 
igazi gasztronómiai 
meglepetés lesz 
(TORTAPALOTA). 
A púderes virágok bája 
a barack árnyalatú ruhát 
idézi, íme egy újabb 
eszköz a tökéletes 
összhang megte-
remtéséhez. 
A vajas külső réte-
get SZABARI ÉVA 
cukrászdizájner 
itt-ott a virágok 
szirmainak színé-
ben festette meg.  
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Rendezvénytermeikhez saját konyha és különálló
terasz tartozik, így szabadtéri ételfelszolgálásra, grillezésre is  

lehetőséget nyújt a Fenyvespark Szálló és Rendezvényközpont.

Teljes körűen és zökkenőmentesen megszervezi  
esküvőtöket, családi rendezvényeitek minden pillanatát,  

a romantikus virágdekorációról is gondoskodnak.

A luxus igényeket kielégítő szobáik a rendezvénytermeik  
közvetlen közelében várják vendégeiteket.

INFORMÁCIÓ: +36 30 9192 555 
info@fenyvespark.hu

Fenyvespark Szálló és Rendezvényközpont Nógrád
Fenyvesparkeskuvo

Fenyvespark 
Szálló és 

Rendezvényközpont
Nógrád – elbűvölő 

esküvői helyszín 
Budapest közelében

NÓGRÁDI
ölelés

a fenyők
sűrűjében

Ha Itt taRtOd eSküvődet, a MeNyaSSzONyI lakOSztÁly a ReNdezvéNyközpONt NÁSzajÁNdéka!

A Fenyvesparkban  
három különböző 
méretű és stílusú, 
jól elkülöníthető, 
luxus igényeket is 
kielégítő, exkluzív 
terem nagyobb és 

kisebb esküvők 
lebonyolítására is 

alkalmas.  
Akár 20, akár 200  
vendég ellátása is  

biztosított, kellemes 
környezetben.
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AZ ILLÚZIÓKELTÉS 
MŰVÉSZETE

A FENYVESPARK RENDEZ-
VÉNYKÖZPONT különleges 

kristálycsillárjai meghatá-
rozzák a teret és emlékeze-

tesek maradnak. Az esküvői 
díszlet tervezője 

(DEKORÁGI) a kristályok 
csillogását a virágkapujával 
kint, a parkban is felidézte. 

A hasonlót a hasonlóhoz 
elv (kristály a kristályhoz) 

mindig nagyon hatásos, 
a párhuzam azt üzeni, 
hogy nincsenek vélet-

lenek, minden töké-
letesen átgondolt.

Tipp!
Egy ilyen fantasztikusan 
attraktív ruhában 
(KORALIA SZALON), 
melynek hátmegoldása 
is érzékien gyönyörű, 
elbűvölő mesevilágba 
lépsz, és vőlegényed 
követne, ebben 
biztos lehetsz.
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A zongorán a kis dobozkát 
(CEFFALOVEBOX) az örömanya 
kapta ajándékba, de díszletként 

is tökéletes. 

Iván, a cica boldogan 
adja dorombolását 

a nagy napra. 

shooting
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Egyszerű az egész, az indáktól 
mégis olyan elképesztően 
bonyolultnak hat: az élet 
ellentmondása izgat.

BONYOLULT KERT, 
SZÖVEVÉNYES 

SZERELMI TÖRTÉNET
A FENYVESPARK titokzatos 

kertje csupa meglepetés. 
A „valami régi” nosztalgiája, és 
az új titokzatossága ejt rabul a 

retró üvegház ajtajában. 
Megállít néhány percre. 

Jó egy picit várakozni még.  
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Trendjelző!
KERETES SZERKEZET

Egészen fent, a nyak vona-
lánál és a ruha legalján 

csipke hullámzik: szépen 
keretezi gyönyörű alako-
dat. A hasonlót a hason-
lóhoz elv a csipke-szegély 
tekintetében is működik.



Chloé és a menyasszony 
egyetértenek abban, hogy 
a játék az emberi 
kapcsolatok alapja. 
Főleg a férfiakra, 
fiúkra vonatkozik 
ez a nőies 
szabály...

A szexi, derékon és fenéken 
feszülő menyasszonyi ruha 

(KORALIA SZALON) áttetsző 
csipkeuszályba fut. A bézs tűsarkú 

(CIPŐFALVA) esküvő után is 
kedvenced marad.

Tipp!
A MARTA MEISELS JEWELRY királynői tiarája 

és hangsúlyos ékszere pazar és elbűvölő.

shooting
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RÓZSÁK 
ÉS SÁRGÁK

Beni sárga-babakék 
csokornyekkendője 
(BABALLINO) a kislány 
nagyrózsás ruhájához passzol. 
A zongorán ott a sárga rózsás 
gomblyukcsokor (MONTEVIRÁG) 
is, amit a kisfiú hamarosan viselni is fog.

Beni az Örömódát játssza Chloénak. Olyan rutinosan, 
hogy a billentyűkre sem kell figyelnie. Inkább Chloét nézi...
A kis koszorúslány úgy tesz, mintha 
mindent értene, nem csak a zenét, 
hanem azt is, amit a felnőttek...

shooting
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Elbűvölő menyasszonyszoba, 
itt öltözködhetsz, 

de a nászéjszakádat is 
töltheted benne. 

A vőlegényszobába  
tévedt menyasszonyunk, 

itt senki sem találhat rá. 
Kényelmes szőrmók pa-

puccsal (CIPŐFALVA.HU) 
készül néhány perc 

pihenésre, a napszemüveg 
(CIPŐFALVA.HU) 
sem árthat, hiszen 
mindjárt folytatja 
kültéri fotózását...

Trendi!
A ruha gyöngyös 

övmegoldásához elegánsan illeszkedik a három-
soros gyöngysor és a modern, óriásgyöngyben 

végződő függő (MARTA MEISELS JEWELRY).
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TERMÉSZETES, 
ÉRZELMES

A Fenyvespark névadó 
erdeje szeretnivaló 

természetközeliséget sejtet. 
Mintha a madár sem verné 

fel beteljesült álmából 
a szerelmes embert...

A klasszikusan 
elegáns ruhakölteményt 

(kOraLIa sZaLOn) mutatjuk 
több perspektívából is, 

Audrey Hepburn is 
megirigyelné!
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A zöldre festett torta (TORTAPALOTA) 
közepén fehér hortenzia ül, akár 
menyasszony habcsók ruhában, olyan:-)

A csokor (MONTEVIRÁG) 
egyszerre romantikus, buja, sőt 

illatos a pünkösdirózsától. 
A dupla gyöngysoros karkötő 

(MARTA MEISELS JEWELRY) 
csilogó követ rejt.

A kontyba 
épített virág 
(MONTEVIRÁG) 
arisztokratikus, 
nem csak bájos. 
A lila mindig 
teátrális.

ESŐ UTÁNI 
FÉNYEK ÉS ILLATOK...

A pára festőiséget ad a képnek. 
Nini, egy ázott pillangó is 
fotózkodik, nem repül el, a fá-
radtságtól kíváncsian képben 
marad.
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MODERN 
ROMÁNC(Z)

A bájos antik-hatású 
üvegház szintén fotogén 

helyszín. Költő képek 
születnek itt is. 

A KORALIA SZALON 
fenséges 

ruhakölteménye olyan 
pazar, hogy nézni kell.

shooting
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SZÍNESEDJ KI!
Délután, a szertartás után  
a dekoráció intenzívvé válik, 
a székruhák is felke- 
rülnek, a szerviz a bájos 
vintage világ után szenve- 
délyesre vált és átrende-
ződik. Képbe kéredzkedik 
a vajsárga mellé az erő - 
sebb napsárga árnyalat, 
ahogy a rózsaszínhez a pink.

TÖBB MINT 
BARÁTNŐ

Az Artistry Studio™ 
NYC Edition Tinted  
Lip Balm ajakrúzsa hid-
ratál és gyönyörű színt 
varázsol ajkadra. Legyen 
nálad a nagy napon – 
mondja Baktay Krisztina, 
a vezető kozmetikai  
márka sminkese. 

+1 trend
Az állítható 
szempillaspirál 
(ARTISTRY STUDIO™  
NYC Edition) 
szétválasztja, megemeli 
a pillákat, volumennövelő, 
elvarázsolsz vele 
mindenkit, akire nézel.
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A papír ültetők 
(MELANI KREATÍV) 
lilában pózolnak 
és feltűnősködnek, így 
gyorsan megtalálják 
a vendégek a helyüket.

shooting



Koronás királylány lehetne 
Chloé, de ő még csak nevet 

a lovagias 
gesztuson...  

Trendi!
Az óriási kínáló 
virágszoborrá 
(MONTEVIRÁG)
változtatható, 
három gyönyörű 
koszorút építettek rá.

Tipp!
Lapozz vissza, és hasonlítsd össze a székszoknyákat: 
gyönyörűen mutat ezüst masnival a pink.
...és íme a szelídebb verzió, amikor a fehér alap kap 
pink kiegészítő színt.
DEKORÁGI-tól bérelheted bármelyik változatot, sőt 
további különleges színekből választhatsz.
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MIT SUTTOG A FENYVES?
...azt, hogy minden a természetről és a harmóniáról szól, 

bármilyen dekor-színeket választasz a Fenyvesparkhoz, jól áll a térnek.

FÉM 
ÉS FA 
SZERELME

Az elbűvölő party 
a természet közel-
ségéről is szól, bár-
milyen színt is válasz-
tasz, hogy megüzend 
boldogságotokat. 
A menyasszony 
gyűrűje (MARTA 
MEISELS JEWELRY) 
is ezt közvetíti, egy részlete 
fából készült. A fa olyan szépen 
simul a fémhez a karikagyűrűdön, 
ahogy Te a vőlegényedhez...
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VIRÁG MÓNIKA
EXKLUZÍV ESKÜVŐSZERVEZŐ 

ÉS ÖLtÖZKÖdÉSI tANÁcSAdÓ
tel: +36 20/482-4143

donna Monica Szalon
www.donnamonicadivatszalon.hu

donnaromantica.hu

Gabi Beni 
álomesküvője

és

A vÉleTleN jáTÉkA volT?

A 
menyAsszony 

AnyósávAl 
tAlálkoztAm 

először, 
ráAdásul egy 
edzőteremben. 
beszélgettünk, 

és kiderült, 
hogy esküvőt 

terveznek. 
A helyszín 

már megvolt, 
A PrónAy 
kAstélyt 

válAsztották. 
megörült Az 
örömAnyA, 

Amikor 
kiderült, 

hogy én odA is 
szervezek 

esküvőket.

Hamarosan a párral is találkoztam, felvázolták, milyen ceremóniát 
szeretnének. És én mindent beleadtam! Be akartam (sokadszorra is) bizonyítani, 
hogy a megfelelő embert találták meg – ha a véletlen különös összjátékaként is 

történt mindez. Mivel az anyukával addigra összebarátkoztunk, neki még inkább 
meg akartam mutatni, milyen elegánsan levezetem az esküvőt!  

csodálatosan sikerült minden. A gyerekek és a szülők nagyon elégedettek  
ma is, amikor a fotókat nézegetik…
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Álomra 
ébredni

Az impozáns, 
színpAdiAsAn 

gyönyörű  
királyi pAlotA 

KALMÁR MÓNIKA 
IpARMűvész 
különleges 
diAdémjAi,  

ékszer-kiegészítői, 
csillogó fejdíszei 

hAtásárA 
működésbe lépett, 
és felébresztette  

A fAlAk között  
A nőben 

A kisAsszonyt.  
minden mAi 

lánybAn ott 
szunnyAd ez  

A bájos hölgy.  
egy gyönyörű 

ékszer felébreszti 
A vAlóságból, 

átrepíti A mesébe, 
és Az igAzi 

szerelmes csókjA 
ott is mArAsztAljA

(egy életre).
Ruha:  

BE ATTRACTIVE COUTURE/ 
CSŐKE BEÁTA

Fotó:  
PURE&PASTEL  

PHOTOGRAPHY
Smink: MURVAI ESZTER

Haj: MURVAI EDINA
Cipő: HEELS

Virág, kellékek:  
KINCSESKERT  

ESKüVŐI DEKORÁCIó
Kanapé, konzolasztal:  
BODZA VIRÁGMűHELY

Modellek:  
KULIN BRIGITTA  
éS TóTH NOéMI

Citátum:  
KÁNYÁDI SÁNDOR:  
TUDOD... C. VERSE

ART– MONA DEsIGN 
KAMpÁNYFOTÓzÁs A vIsEGRÁDI 
KIRÁLYI pALOTÁBAN

„Talán, ha végleg elalszom, érte akkor is felébredek.” KÁNYÁDI SÁNDOR
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Álomra 
ébredni

Tipp!
A menyasszony 

ékszerei kicsiben 
ismételhetik 

a diadém 
virágait, de el 

is térhetnek 
azoktól.

Közel, de
messze 

az időben,
VISEGRÁDON

A csillogó 
kövek 

homlokon 
vagy fejtetőn

hullámzó sora 
modern, mégis 

romantikusan 
bájos selyem-
virágokba ér.
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ÖSSZHANGOT 
TEREMTŐ RÉSZLET

A ruha csipke mintája és a virágos-
csipkés fejdísz harmóniát kelt. Egy ilyen ki-

egészítő akár egy copf-alapú, laza 
frizurát is költői magasságokba emel.

„Tudod, 
ebből az érzésből táplálkozom, 

miatta össze sem csuklom, 
ha elesek is, érte felállok, 
ha sírok is elmosolyodok”
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„Tudod 
soha nem bántam meg, 
hogy megszerettelek, 

pedig felbolygatta ez a szeretet 
az egész életem...”
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„sokszor féltettelek, 
leginkább magadtól féltettelek, 
Tudod...”

A VÁLASZTÁS SZABADSÁGA
A diadém többféleképpen is feltehető, 

Kalmár Mónika iparművész trükkje éppen ez, 
ettől megunhatatlanok kiegészítői. 

Lehet romantikus, szimmetrikus 
a hajkölteménnyel, de aszimmetrikusan, 

modern módon is feltűzhető.
Az ékszer (ART– MONA DESIGN) ragyog, 

akár egy különleges pillanatban 
a szem, úgy csillog.
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„Tudod, 
mikor megkönnyezek 
valamit, ami szép volt, 
megvigasztal a gondolat, 
hogy lakozik bennem 
egy csoda, ami nem hagy el, 
amit nem vehet el tőlem 
sem az irigység sem a rosszindulat...”

A CSILLOGÁS 
ROMÁNCA

A színek szerelmeseinek: 
ez a tiara feltűnést kelt, 
és bájosan keretezi 
az arcod. 
Különleges 
csiszolású 
Swarovski 
kövei káprá-
zatosan törik 
meg a fényt.
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3 különböző stílus.  
Mi a tanulság?

Mindig a személyisé-
gedhez válassz kiegé-

szítőt, mert ezek a kis apróságok 
meghatározzák a menyasszony 

outfitjének egész hangulatát.  
A stílusokat, persze, mixelheted 

is, mostanában ez is jól bevált 
megoldás, és a kiszámíthatatlan-

ság izgalmát hozza el.
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MIHALIK ZOLTÁN 
+36 20 436 27 75 

info@palmahazdekor.hu 
palmahazdekor

Az egyik legnagyobb öröm számunkra 
a Pálmaház Dekornál, amikor egy szerelmespár életének 
legszebb napján hozzájárulhatunk álomesküvőjük 
teljes dekorációjának megvalósításához. 
Imádjuk, ha a munkánk során minden előre eltervezett 
apró részlet és megálmodott virágkompozíció 
maximálisan elnyeri az ifjú pár és a násznép tetszését. 
Hiszünk a tökéletesség és egyediség erejében, 
éppen ezért célunk, hogy minden, kezünk alól kikerült 
dekoráció megismételhetetlen és emlékezetes legyen.

Profilunk: 
 MENYASSZONYI  

ÉS DOBÓ CSOKROK
 ASZTALDÍSZEK
 HELYSZÍN DEKORÁCIÓ
 SZERELEM KAPU
 FÉNYDEKORÁCIÓ
 ESZKÖZ- ÉS  

NÖVÉNYBÉRLÉS
 KÖSZÖNETAJÁNDÉK

A DEKORÁCIÓ A SZENVEDÉLYÜNK!
Megismételhetetlen és emlékezetes



1070 Budapest 
Király utca 87.
Telefon: 

+3620 9863390
+3630 7534785

www.eliteszalon.hu

M e n ya sszo n y i  r u h á k  k a r c súa k n a k  é s  k is M a M á k n a k











Leya Marini Couture
exkluzív, egyedi tervezésű 
és kollekciós menyasszonyi ruhák 
– személyre szabva.
Budapesten a 2. kerületben!

vezető tervezőnk 
edit aponte 

2012-ben nyitotta 
meg első dublini 

szalonját, mely 
korábbi években 
szerzett milanói 
tapasztalatainak 

köszönhetően hamar 
az haute couture 

márkák közé emelte 
a leya marinit.

BEJELENTKEZÉS: 

+36 (30) 919 7787
design@leyamarini.com

www.leyamarini.com
leyamarini_couture

leya marini hungary



FESTŐI
KOLLEKCIÓFOTÓZÁS
MUNKÁCSY MIHÁLY

KÉPEIT IDÉZVE

Ruha:  
Balint sara Bridalwear

Virág:  
Fru Flowers & 

design, virágok Borija
Torta: Fromjuci

Dekor:  
tarnai zsóFia
Papír kellékek:  

tóth ági
Smink és haj:  
Fogl noémi 

Modell:  
Forrai lea

Kerámia:  
error n’ more

Fotó:  
wondeer wedding

Ö R Ö K S É G
személyre szaBott  

Bohém–vintage esküvőiruhák
www.facebook.com/ 

Balintsara.Bridalwear
www.Balintsara.com

info@balintsara.com
06 20 531 6941
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Ö r Ö k Ö l n i. 
...régi házat, sokat 
látott bútorokkal, 
festményekkel.
...csipkét, melyet pókhá-
lóként szőtt át az idő. 
...történeteket, 
melyek dédanyáktól 
lányokra szálltak.
...és érzelmeket is. 
a gyertya lobba-
nékonyságát, 
a szerelem 
fényét és oly-
kor árnyékát.

Bálint Sára  
Legacy 
kollekciója 
nemzedékek 
meséje. 
az idő 
nemesítette 
anyagain 
áttetszik 
a modern 
nő heves, 
máskor 
sejtelmesen 
titkolózó 
érzékenysége, mely 
a korszellemmel 
együtt siet, máskor 
merészen szembelép 
és visszanéz.

régi az újban
A bájos hímzés, 

akár egy csuklóra 
fonódó borostyán, 

de merészen onnan 
is tovább szalad...

A kreáció vállból 
kiinduló ujján 

titokzatosan átsejlik 
bőröd, ugyanakkor 

színpadias hatást 
kelt a buggyossága.

játék a tŰzzel
Egyszerre szűzies, ugyanakkor 

parázslóan izzó, ezt fejezi ki 
Bálint Sára kollekciója. 

A fotósorozat Munkácsy 
festményeinek utolérhetetlenül 

szenvedélyes tónusát, 
fény-kezelését idézi.
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JÁTÉK A TŰZZEL
Egyszerre szűzies, ugyanakkor 

parázslóan izzó, ezt fejezi ki 
Bálint Sára kollekciója. 

A fotósorozat Munkácsy 
festményeinek utolérhetetlenül 

szenvedélyes tónusát, 
fény-kezelését idézi.

Trendjelző!
A csipke nőiesen kíséri 
lábad vonalát. 
A szoknya légiességet kelt. 
Törékeny vagy, akár a pillanat..., 
örök és ismételhetetlen. ESKÜVŐ TREND 91
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„Egy férfi olyan szerelmes lehet  
egy nőbe, hogy az egész valóját eléje 
terítheti, melléje lehozza a csillagos 

eget, de szerelmében akár csodát  
is csinálhat, és a nő mégiscsak félig 

tudja visszaszeretni. 
Tudod-e, miért? 

Mert annak a férfinak, akármit  
csinál is, erre a nőre vonatkozólag 

ennyi a gyújtóhatása. 
Egy másik férfi viszont csak ránéz 

ugyanerre a nőre, egy hangot kiejt, 
egy parányi gesztust csinál, s a nő már 
izzik belül, mint a fehérre melegített 

vas. Oly gyúlékony erre a férfira.”

DALLOS SÁNDOR: A NAP SZERELMESE
(MUNKÁCSY MIHÁLY életregénye)

haute couture
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Az esküvőkre áthelyezve a hangsúlyt, a szálloda is-
mét jelentős fejlesztéseken esett át. A tó partján lé-
vő fedett grillteraszt körbeüvegezve a szálloda egy 
majdnem 200 m2-es rendezvényhelyszínnel lett gaz-
dagabb, amely így egész évben garantálja a csodás 
panorámát, az exkluzív környezetet. 
A tóra épített stégen páratlanul romantikus kimon-
dani az igent. Az igények és elképzelések 
egyeztetése után az előkészítéstől, 
a menün át, a rendezvény 
lebonyolításáig 
ajánljuk 

segítségünket, első osztályú kiszolgálás és páratlan 
ízvilág mellett. Igazi különlegességünk a bérleti díj-
ban rejlik – az étteremnek, rendezvényteremnek, 
grillterasznak és tópartnak nincs bérleti díja. Akár 
80-100 fő elhelyezésével, a szobák kedvezményes 
áron való rendelkezésre bocsátásával, a másnap reg-
gelivel a násznép igazán egyedi és testreszabott ce-

remóniát kaphat. 

AJÁNDÉK A VENDÉGEIDNEK IS
egész évben wellness esküvő

Ráckeve legszebb szállodája a Hotel Termálkristály Budapesthez közel,  
a Duna melletti idillikus környezetben kínálja színvonalas szolgáltatásait esküvők 
helyszínéül. Az ősfás parkkal körbevett családias hangulatú hotel és gyógyvizes 

élményfürdő komplex élményt biztosít, ugyanakkor vonzó esküvői ajánlattal csábít.



Ráckeve legújabb és legexkluzívabb szállodája 
a Hotel Termálkristály**** elbűvölő, ősfákkal és 
dísztavakkal ölelt parkja egyedi esküvőre hív. 

Kiváló nászútra is, nyugalmat és a luxus kényeztetését 
nyújtja Vendégeinek. Saját termál- és gyógyvízzel rendelkező 

élményfürdője segít kipihenni az esküvő izgalmait.

Szakképzett csapata igényes szolgáltatásaival, híres konyhájával  
felejthetetlen gasztronómiai kalandra hív.

Kérje egyedi ajánlatunkat:
rendezveny@termalhotelrackeve.hu

www.termalhotelrackeve.hu

Élményesküvő és nászút
a Hotel Termálkristályban
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reality

Tegyék közös életük legszebb pillanatát fenségessé és feledhetetlenné  
az álomkastélyban! Romantikus kastélyunk egyedülálló gyémántként 
tündököl a Kisalföld északi csücskében, Dunakilitin.  
A Princess Palace épületegyüttese látványos, mesébe illő kialakításának 
köszönhetően nagyszerű választás exkluzív esküvők lebonyolítására.
A kastély kapuit átlépve olyan kivételes miliővel találkozhatunk, amely 
hazánkban minden tekintetben egyedülálló. A palota külső és belső terei 
egyaránt magukban hordozzák az autentikus barokk stílusjegyeket.  
Minderről tanúskodnak a gigantikus oszloppárok, a hihetetlen 
aprólékossággal kidolgozott mennyezeti freskók, a gondos igényességgel, 
egyedien berendezett enteriőrök, az előkelő, tekintélyt parancsoló, vörös 
bársonnyal borított kanapék és fotelek. Nem meglepő, hogy  
a márványlépcsőn végigsétálva a házasulandókat és vendégeiket is  
magával ragadja a XVII. századi arisztokrata életérzés.
A ceremónia megtartására a szabad ég alatt és a kastély falain belül  
egyaránt lehetőség nyílik.
A különtermek, választástól függően, kiválóan alkalmasak szűk körű családi 
események és nagyobb lélegzetű esküvők megtartására. A barokk stílusban 
pompázó kastély egyediségének és sokoldalúságának köszönhetően 
tökéletes választás esküvők teljes körű lebonyolítására, hiszen  
az előkészületektől a szertartáson át, a hajnalig tartó fergeteges mulatozásig  
minden igényt maximálisan kielégít. Mindezek mellett a jegyes,  
illetve a kreatív fotózáshoz is fenséges helyszíneket biztosít.
A házigAzdák AjándékA: Az elnöki lAkosztály Az ifjú pár részére! 
Kérésre vendégeinek szállást biztosítunk, ehhez 18 szoba áll rendelkezésre.  
A megismételhetetlen pillanatokban hiszünk. ezek számítanak igazán!  
önök megálmodják és mi megvalósítjuk!  
Személyre szabott ajánlatért forduljon hozzánk bizalommal!

Mondja ki a varázslatos kastély hercegnőjeként az igent!

Princess Palace, 9225 Dunakiliti, kossuth lajos utca 117. 
 PrincessPalaceKastely  @PrincessPalaceKastely 
 kastely@princesspalace.hu  +36 70 203 0453

áloMesküvő, luxuskivitelben
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Esküvőnk életünk egyik legcsodálatosabb napja.  
Ezen a napon minden menyasszonynak fontos, hogy  
a lehető legszebb legyen és a legjobb formáját mutassa.  
Miért ne készíthetnénk fel bőrünket is a nagy napra? 
Hiszen egy igazán szép nőnek nem csak a szeme,  
hanem a bőre is ragyog! A Bársony Orvos-Esztétika 
VIVACE arckezelése a legmodernebb rádiófrekvenciás 
technológiával hatékonyan és biztonságosan fiatalítja  
a bőrt – az arc, a nyak és a dekoltázs területén. 

1. MI A VIVACE kEzElés lényEgE?
A VIVACE frakcionális rádiófrekvenciás kezelés, ami nem 
csak bőrfeszesítésre alkalmas, hanem bőrfiatalításra is, 
hiszen a bőr a kezelés után egységesebb színű és tó-
nusú lesz – mondja dr. Horváth zsuzsanna, a Bársony 
Orvos-Esztétika bőrgyógyász főorvosa. 
A készülék bipoláris rádiófrekvenciás energiát közvetít  
a bőrbe úgy, hogy apró mikrosérülések képződnek  
a bőrben, míg közöttük ép felületek maradnak. Az ép  
területektől elinduló sebgyógyulási folyamat gyors és 
látványos eredményeket mutat. Az újra képződött bőr 
pedig egyenletesebb felszínű, tónusú lesz, több kolla-
gént és elasztint tartalmaz, feszesebb látványt nyújt.

2. MIkOr AlkAlMAzzuk?
Fontos tudni, hogy a  VIVACE kezelés személyre  
szabható  kezeléseket tesz lehetővé. Mindig a bőrtípus-
nak és a problémának megfelelően választjuk meg  

a szükséges kezelőfejet, és az alkalmazandó kezelési 
beállításokat. Választhatunk bőrfeszesítést, arc liftinget, 
de alkalmas a ráncok csökkentésére, aknés hegek  
elsimítására, sőt a pórusok összehúzására is. 

3. MIt kEll tudnI A kEzElésről?
A kezelést klinikánkon egy szakorvosi vizsgálat  
előzi meg, melyen a bőrgyógyász tájékoztatja  
a pácienst a kezeléssel elérhető eredményről  
és minden fontos tudnivalóról. A VIVACE kezelés  
nem jár fájdalommal, enyhe bőrpír jelentkezhet,  
ami pár óra alatt elmúlik. 

4. MIkOr érdEMEs ElkEzdEnI, 
HOgy látVányOs ErEdMényE 
lEgyEn A nAgy nAprA?
Már egy kezelés után is látható eredmény, mivel  
a hőhatás azonnali kollagén zsugorodást okoz a bőr-
ben, ez rugalmasabb, tömörebb bőrképet eredmé-
nyez. Aki tartósabb eredményt szeretne, annak  
3-4 kezelés szükséges, 3-4 hetente ismételve. A kezelés 
végleges hatását 4-6 hónap alatt fejti ki, és akár évekig 
eltarthat. A VIVACE arckezelés az aknés bőr állapotán is  
jelentősen javíthat, mert szabályozza a faggyúterme-
lést. Mivel nem fényesztétikai kezelésről van szó,  
akár sötétebb bőrön, szoláriumozott bőrön is lehet  
alkalmazni, bármely évszakban.

Várjuk szeretettel a Bársony Orvos-Esztétika Klinikáin!

Egy igazán szép nőnek nem csak a szeme, 

A BőrE Is rAgyOg!pr
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Bemutatkoznak a
R E N D E Z V É N Y M E S T E R E K

BáNhEgYi ZSófi ÉS BáNhEgYi ZSolT 2006 óTa foglalKoZiK 
RENDEZVÉNYEK lEBoNYolíTáSáVal, MáRa TöBB MiNT 
600 REMEK haNgulaTú ESEMÉNY SZERVEZÉSÉNEK 
lEhETTEK RÉSZESEi. aZ ElMúlT ÉVEKBEN NEM cSaK NagY 
TapaSZTalaTRa ÉS KiTERjEDT KapcSolaTRENDSZERRE 
TETTEK SZERT, haNEM a pRoBlÉMaMEgolDó-KÉpESSÉgüKET 
iS TöKÉlYRE fEjlESZTETTÉK. MiNDEN goNDoT 
ÉSZREVÉTlENül ElSiMíTaNaK, aKáR a SZERVEZÉS 
SoRáN, aKáR a NagY NapoN aDóDiK VáRaTlaN 
hElYZET, aMi  TöNKRE iS TEhETNÉ aZ üNNEpSÉgET.

T Ö B B  M I N T  1 0  É V  T A P A S Z T A L A T ,   6 0 0 - N Á L  I S  T Ö B B  Á L O M E S K Ü V Ő
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A hogy mondani szokás, gyakorlat te-
szi a mestert, így Zsófi és Zsolt mél-
tán érdemelték ki a Rendezvény-

mesterek elnevezést. Miközben az esküvő-
szervezés rejtelmeiről faggattuk őket, egy-
re határozottabban körvonalazódott: ma-
napság már egyáltalán nem úri huncutság 
esküvőszervező segítségét kérni ahhoz, 
hogy az egybekelés napja pontosan olyan 
legyen, amilyennek a pár megálmodta!
– Az esküvő- és rendezvényszervezéssel kapcsolatban sok tévhit 
kering a köztudatban, az egyik ilyen, hogy „rendezvényt szervez-
ni bárki tud”. Mit szoktatok erre válaszolni?
– Való igaz, hogy sokan még ma is azt gondolják, hogy egy 
esküvő, egy szülinapi buli vagy épp egy céges rendezvény 
megszervezése nem nagy művészet, elég hozzá pár tele-
font lebonyolítani és minden sínen van. Azt azonban elfe-
lejtik, hogy az ördög sokszor a részletekben rejlik: már azon 
nagyon sok múlik, hogy mikorra időzítünk, vagy milyen 
helyszínen bonyolítjuk le a rendezvényt. Mi, profi szerve-
zőként minden apró részletre ügyelünk. A megrendelőnek, 
aki minket tisztel meg a bizalmával, tényleg nincs más dol-
ga, mint megálmodni a rendezvényt, amit aztán Rendez-
vénymesterekként valóra válthatunk.

A hozzánk forduló párok az első, ritkábban a második es-
küvőjük szervezésére kérnek fel bennünket, mi pedig 
örömmel állunk a rendelkezésükre: több száz sikeres ren-
dezvénnyel a hátunk mögött már akkora rutinra tettünk 
szert, hogy a legmeghökkentőbb elképzelésektől sem 
riadunk vissza, sőt kifejezetten szeretjük, ha a párok egye-
di ötletekkel rukkolnak elő. 
– A Rendezvénymesterek másik erőssége, hogy igazán kiterjedt 
kapcsolatrendszerrel rendelkeztek és gördülékeny együttműkö-
désekkel büszkélkedhettek. Hogyan válhat ez a hozzátok forduló 
párok előnyére?
– Az elmúlt évek során feltérképeztük az esküvői helyszí-
nek kínálatát, megismertük és kiválasztottuk a legjobb szol-
gáltatókat. Az így kialakult jó kapcsolatnak köszönhetően, 
jóval kedvezőbb árajánlatot kapnak a hozzánk fordulók, 
mint azok, akik „az utcáról” térnek be a kiszemelt étterem-
be vagy keresik meg a fotóst. 
Tapasztaltuk, hogy több szolgáltató is tisztességtelen aján-
latokkal áll elő, ha azt látja, hogy az esküvőjét szervező pár 
rutintalan. Aki viszont bennünket bíz meg ezzel a nemes 
feladattal, azzal ilyesmi nem fordulhat elő, hiszen egyfajta 
védelmet is nyújtunk az ügyfeleinknek. 

Az egyedi elképzelések megvalósítása nem mindig egysze-
rű feladat, de mi szeretjük a kihívásokat. Ha egy pár maga 
próbál boldogulni a szervezéssel, előfordulhat, hogy rossz 
irányba indul el vagy kedvét szegi az első visszautasítás, mi 
azonban  tudjuk, kihez kell fordulni, ha a párnak különleges 
kívánságai vannak.
– Vannak „ingyenes esküvőszervezők” is, akik első hallásra talán 

vonzóbbak lehetnek a minőségi szolgál-
tatást nyújtó, ám fizetős rendezvényszer-
vezőkkel szemben.
– Az ingyenes, bizony, sokszor drágább, 
hiába tűnik első pillantásra úgy, hogy 
sosem látott lehetőségre bukkant a pár. 
Tudni kell, ezek az esküvőszervezők csak 
azokat a partnereket ajánlják a hozzá-
juk fordulóknak, akikkel szerződésben 
állnak, a mi palettánk ennél nagyságren-
dekkel színesebb, hiszen bárkivel szíve-
sen dolgozunk együtt. 

– Nem csak az előkészületek során tesztek meg mindent azért, 
hogy a nagy nap tökéletes legyen, hanem az esküvő és a lagzi so-
rán is. Mit nyer a pár azzal, hogy velük vagytok a nagy napon is?
– Az, hogy ránk bízzák a szervezést és mellettük vagyunk 
akkor is, amikor kimondják a boldogító igent, lehetővé te-
szi, hogy a szerelmesek önfeledten ünnepeljenek, és csak 
magukkal, illetve a vendégeikkel legyenek elfoglalva. Mi 
minden apró részletre odafigyelünk eközben, s ha bárhol 
homokszem kerül a gépezetbe, azonnal helyrehozzuk. A 
mögöttünk álló sikeres rendezvényeknek köszönhetően 
pontosan tudjuk, mire kell odafigyelni, ahogy azt is, miként 
lehet orvosolni a kisebb-nagyobb kellemetlenségeket. Volt 
már olyan „tortamentő akciónk”, ami nélkül vállalhatatlan 
lett volna a menyasszonyi torta, de előfordult az is, hogy 

expressz sebességgel kellett sétahajót kerítenünk a nász-
népnek – ezt az akadályt is sikerrel vettük, s ami ennél is 
jobb: a boldogságban úszó pár semmit sem érzékelt a bo-
nyodalmakból, csak utólag meséltük el nekik.
– Hogy látjátok, mennyi időre van szükség, ha a pár álmai esküvő-
jét szeretné veletek megszerveztetni?
– Szerveztünk már fergeteges hangulatú esküvőt úgy is, 
hogy csak néhány hét állt rendelkezésünkre, általánosság-
ban azonban azt szoktuk mondani, érdemes nagyjából egy 
évvel a nagy nap előtt nekilátni a szervezésnek. 
Szeretjük a munkánkban, hogy sokszor már az első találko-
zás alkalmával tudjuk, melyik párhoz melyik helyszín pasz-
szol a leginkább, s általában nem is szoktunk melléfogni: 
amikor megmutatjuk nekik a fotókat, s megnézzük a hely-
színt, úgy érzik, ezen a téren is megtalálták az igazit!

Keresd a rendezvénymestereKet itt:
Tel. +36 30 456 1895
banhegyizsofi@gmail.com
www.rendezvenymesterek.hu  

rendezvenymesterek
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Smink: Szalai Nikoletta 
Fotó: SáNta Máté Ruha: Fehér SzaloN
modellek: eMMy/europeFace, póczik petra

 A tekintet kiemelésére használjuk  
szemünk színének komplementereit. 

Pl. a kék szemet nagyon jól kiemeli a narancssárga!
 Az ajkat a személyiségünkhöz illő, erős rúzzsal dobjuk fel!

Törékeny 
szentimentalizmus

Szalai Nikoletta SmiNkmeSter 
esküvőre a visszafogottan érzéki, mégis 

természetes hatású sminket ajánlja. 
A nő életének legemlékezetesebb 

napjára ez a smink a szemek és a száj 
kiemelésével, a természetes szépségen 
keresztül: ünnepi hangulatot kölcsönöz.

T r e n dtipp

É R z É k i  h a t á S

S z a l a i  n i k o l e t t a

szalai.nikoletta.ildiko@gmail.com
+36 70 389 04 81
MakeUp Tár-Nikoletta Szalai
@szalainiko

szaniii_makeuptar
www.makeuptar.com
www.makeuptar.hu

neszesszer
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Az OhMyPearl Az örök dArAb, Amely 
végig kísér életed legfontosAbb 
eseményein. felveszed 
A gyöngysort, édesApádbA 
kArolsz és miközben vonulsz, 
Ő csAk gyö nyör ködik 
benned. gyönyörű fehér 
ruhádbAn, elegánsAn, 
boldogAn rAgyogsz, 
Akár A gyöngy. eggyé 
váltAtok. Ahogy A 
kAgylÓ A gyöngyöt, 
édesAnyád is Őriz 
mAgábAn. olyAn 
büszke, mint 
A tenger, Amely 
örömkönnyeitŐl 
töltŐdik fel, 
hogy újAbb 
gyöngyök 
szület- 
hes senek.

klasszikus 
ohmypearl 

gyöngysor 



Fotó: 
Bogár Zsanett

Larimarból készült szett, amelyhez 
a delfinek szeretetét rendelték, mivel 
egyetlen lelőhelye Dominika szigete.

a híres Hollywoodi 
álom, aminek színét 
az oscar gálán viselt 
ékszerek ihlették

Marlene Dietrich 
karkötője

Jégbe borult havasi gyopár 



ÁRTATLAN 
VAGYOK...

Igazi kis hableá-
nyos darab. 

Szinte belesajdul 
a szív, olyan 

eszköztelennek 
hat, és olyan 

természetesen 
szépséges.

Ehhez 
a kreációhoz 

tilos a tűsarkú. 
Balerinát, 

sarut viselj 
hozzá, 

különben 
vásárivá 

teszed 
légiességét!

...KÖZBEN 
TENGERNYI 

TITKOT 
REJTEK

E két ruhakölte-
mény (itt és fent) 

váll-megoldása 
nagyon hasonló, 

mégis egészen más 
hatást kelt. Íme 

az érzéki variáció!

Trendi!
A „valami kék” 
hagyományára 
utaló fülbevaló 

páratlanul 
elegáns és 
rejtélyes!

Titem Kft. www.titem.hu
1138 Budapest, Váci út 121-127. +36 70 942 8634
4028 Debrecen, Kassai út 141.  +36 30 871 9786

Jó öltönyt találni még átlagos testalkattal is igazi kihívást jelent. 
Egyedi adottságokkal pedig szinte lehetetlen. 

Mi két évtizede azért dolgozunk, hogy ezt megváltoztassuk. 
Szeretnénk, hogy bárki átélhesse a jólöltözöttség élményét – 

testalkatától függetlenül.

Hatalmas méretválasztékkal dolgozunk, és öltönyeink minden 
apró részletét a vásárlóink adottságaihoz igazítjuk. A tökéletes 

öltöny azonban nem csak a testedhez, hanem a lelkedhez is 
idomul. Ezért személyes tanácsadással segítünk, hogy a 

megfelelő méret mellett megtaláld a stílusodhoz, viselési 
szokásaidhoz legjobban illő öltönyt.

A Tö K é l e T e s 
ö lTö n y T iT K A A z eg y e Dis ég

A DIGEL STORE BUDAPEST 
esküvői öltönye három nagyon elegáns színnel 
játszik, szokatlan, és nagyon szerethető.

Természetes 
alapanyagok, 
hagyományos 
módon készült 
édességek, 
tartósítószer, 
adalék és ízfokozó 
mentes, glutén- 
laktózmentes, 
paleo, nyers-vegán, 
menyasszonyi 
torták, 
desszertasztal

+36 30 869 8415
8900 Zalaegerszeg, Ady u. 44

macherietortamuhely@tolna.net
Ma Chérie Tortaműhely - Pálffy Andrea

macherietortamuhely

Ma Chérie Tortaműhely
Pálffy Andrea

egyedi 
elképzelések 

al apján 

személyre 
sz abot tan



TORTAPALOTA 
elbűvölő és finom!

Cím: 

8000, székEsfEhéRváR, 
gézA utcA 27.

Telefon: 

06 20 288 9891
email: 

toRtApAlotA@gmAil.com











Darányi szilVia vagyok 
a sophia loretta exkluzíV 

menyasszonyi ruhaszalon 
tulajdonosa és vezetője. 

kislánykorom óta ruhák közt nőttem fel, 
szüleimnek köszönhetően. eldöntöttem 
felnőttként, ahogy lehetőségem engedi, 
nyitni fogok egy elegáns menyasszonyi 
ruhaszalont. Férjemmel, akire mindig 

mindenben számíthatok –, közösen 
tudtuk megvalósítani gyermekkorom 

óta dédelgetett álmomat. Célom, hogy 
együtt megtaláljuk álmaid ruháját a 

nagy napra.

a gyönyörű ruhák mellett szenvedélyem 
még a rendezvény és esküvő szervezés. 
22 évesen kezdtem el rendezvényeket 

szervezni! Fő profilom: 
szépségversenyek, divatbemutatók, 

koncertek, csapatépítő táborok 
szervezése. esküvőből is akadt jó 

néhány. számomra a menyasszonyi 
szalonban és a rendezvény szervezésben 

az a közös és a mozgató, éltető rugó, 
hogy látom a szemekben a boldogságot 
és az elégedettséget. „hiszen a szem a 

lélek tükre!” nemcsak szimplán adni 
szeretek, hanem Veletek együtt átélni 

azt a csodálatos boldogságot és örömet, 
mikor megtaláljátok álmaitok ruháját.

„a ruha választás lelki oldalát!”

Óriási bizalom és tisztelet számomra, 
mikor életed legszebb napjára engem 
választasz, hogy segítsek megtalálni 
álmaid ruháját vagy valósítsam meg 

kislánykorod óta tervezgetett 
esküvőtöket.

Várlak Benneteket nagyon nagy 
szeretettel szalonunkban, ahol  

a menyasszonyi ruha mellett  
szívesen segítek, ha bármilyen  

kérdésed van vagy segítséget szeretnél 
kérni esküvőtök szervezésében! Fordulj 

hozzám bizalommal!

6000 kecskemét, izsáki út 2/B
+36-20/849-38-71

syendro@gmail.com
nyitvatartás: 

h-p.: 9-20, sz-V.:9-17 óráig
Face és insta jel és oldal is

www.sophialoretta.hu
sophialorettakecskemet

sophia loretta menyasszonyi 
ruhaszalon



Anyu Cake sütiműhelyben a torták és sütemények 
csakis természetes, minőségi alapanyagok 
felhasználásával, egyedi igények alapján, 

kézimunkával készülnek – legyen szó klasszikus, 
paleo, vegán és cukor-,tej-, glutén-és/vagy  

tojásmentes  desszertekről.  
Süteményeink ízfokozóktól, 

mesterséges AnyAgoktól mentesek 
Alapanyagainkat nagyrészt  helyi termelők 

szezonális áruiból választjuk! 

anyucake@gmail.com 0620/528-6410
 https://www.facebook.com/anyucake/





finom
dekoratív

emlékezetes

Nyíregyháza, 
KoráNyi Frigyes út 23/a

tel: 06 (42) 500 795
görömbei cuKrászda

www.gorombeicuKraszda.hu

KíNálatuKbaN az eredeti tradicioNális tortáKtól Kezdve 
a könnyű gyümölcsös, tejszínhabos termékek széles 
választéka megtalálható, emellett saját készítésű 
bonbon-különlegességekkel is szolgálnak, melyek 
köszönetajándékul is kellemes meglepetést szereznek. 
a díszítésben a bájos pasztell színeket kedvelik, 
de a mai kor igényeit kielégítő harsány színeket, a rozét, 
a csillogó modern díszítéseket is bravúrosan kivitelezik.



finom
dekoratív
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a könnyű gyümölcsös, tejszínhabos termékek széles 
választéka megtalálható, emellett saját készítésű 
bonbon-különlegességekkel is szolgálnak, melyek 
köszönetajándékul is kellemes meglepetést szereznek. 
a díszítésben a bájos pasztell színeket kedvelik, 
de a mai kor igényeit kielégítő harsány színeket, a rozét, 
a csillogó modern díszítéseket is bravúrosan kivitelezik.





Rendelj a cipő webáruházból itt:

grafnberg.com

Graf'n'Berg

minden 

alka
lomra!

Minden hónap első szombatján 
a Pincejárat minőségi pezsgő-és 

borkultúrát bemutató, különleges 
utazásra hív egyedülálló 

pincerendszerébe. 
A finom ételek, zamatos italok és 

a művészet úgy kapcsolódik össze, mint 
egy elválaszthatatlan szerelmespár. 

BUDAFOKI 
PINCEJÁRAT 

Budapest 
Bornegyedébe 

Tökéletes kikapcsolódási program 
esküvő előtt 

és után egyaránt!

www.pincejarat.hu



Balajti Mariann 
sohasem akart 

hivatásos fotós 
lenni. 

kislányként 
minden akart 

lenni. fodrász, 
ügyvéd, orvos… 

minden más.  
Csak fotós nem. 

Szöveg: ArdAi viktóriA

„Segítek rávezetni a párokat arra, 
Mi a különleges Bennük”
– Hogyan lett belőled mégis fotós? 
– Magamnak fotózgattam hobbiból, egy sima kis kompakt 
géppel. Egy nap a párom egyik ismerőse meglátta a képe-
imet és megjegyezte, érdekes látásmódom van, és azt 
mondta, komolyabban kellene foglalkoznom vele. Felaján-
lotta, szívesen tanítana. Azt hittem, hogy viccel és kinevet-
tem. Láttam, hogy a párom elfehéredik, majd kiderült, hogy 
az ismerőse neves fotóművész. Ő kezdett el velem foglal-
kozni és ezután döbbentem rá, nekem a fotózás a szerel-
mem, a hívatásom.
– Megváltoztatott a fotózás?
– Sokkal bátrabb és merészebb lettem, a hétköznapok-
ban is. Még egy utazási blogot is írok a weboldalamon, 
(www.balajtimariann.blog.hu), ahol többek között fotó-
zási tanácsokkal látom el a követőimet.

– Miben más a te stílusod? 
– Én úgy hívom, hogy Storytelling fotózás. Amikor eskü-
vőket fotózok, leülök a párokkal , beszélgetek velük, mert 
sokszor fogalmuk sincs, mit szeretnének. Segítek ráve-
zetni őket, mi a különleges bennük. Az egyik legkedve-
sebb történetem egy olyan fiatal párról szól, akik szintén 
nem tudták, mit akarnak, csak azt, hogy valami nagyon 
különlegeset, egyedit és személyre szabottat. Amikor má-
sodszor találkoztam velük, bevallották, ők egy átlagos pár 
és nincs bennük semmi különlegesen kiemelhető dolog. 
Csakhogy én abban hiszek, hogy mindenkiben létezik va-
lami különleges, egyedi és imádom ezt felkutatni. Ahogy 
beszélgettünk, hirtelen sietősre fogták. Kiderült, minden 
szombaton paintballozni járnak a barátaikkal. Abban a 
pillanatban megszületett bennem az ötlet. Egy igazán  
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különleges és extrém paintballos esküvői fotósorozat lett 
az eredménye a  Mr. And Mrs. Smith című film belevaló, 
vagány stílusában.
– A Storytellingen kívül mást is fotózol még?
– Az esküvői fotózás mellett a glamour a nagy kedvencem. 
Szeretem a nőket megnyitni. Szeretem látni, ahogy egy nő 
felszabadul. Szeretem belőlük kihozni a nőiességüket, amit 

talán a hétköznapi életben nem annyira hangsúlyoznak. 
Mindezek mellett marketing fotózással is foglalkozom. Azt 
is személyre szabottan, más szemszögből és őrült módon, 
ha lehet. Nagyon szeretek kreatívan gondolkodni és egy 
teljesen új látásmódban közelíteni meg az adott témát és 
ezt a megrendelőim is szeretik és van rá igény.
– Milyen esküvő volt a Tiéd? Álomesküvő? 
– Nagyon pici, de annál jobb hangulatú esküvőm volt. A 
zenészekkel együtt voltunk harmincan. Anyukám kedvé-
ért volt rajtam egy tipikus menyasszonyi ruha a templomi 
szertartás alatt, utána lecseréltem a saját ízlésemnek meg-
felelő minimál stílusú, egyszerű, szűkszabású ruhára.
– És a fotózás?
– Nem szerettem, ha fotóznak. A mai napig nem szeretem. 
– Nagyon sok fotóst ismerek, akik nem szeretik, ha őket fotózzák.
– Szerintem épp azért van ez, mert tudjuk, milyen zavar-
ba ejtő érzés azon az oldalon állni. Ezért én is dupla erő-
bedobással igyekszem feloldani az embereket. Azt ta-
pasztaltam, hogy az a fotós, aki exhibicionista és imádja, 
ha fotózzák, az a hétköznapi emberektől is elvárja, hogy 
azonnal képesek legyenek a kamera előtt mozogni és et-
től a fotóalanyok görcsösek lesznek, ami meglátszik utá-
na a képeken is.
– Ha visszamehetnél az időben, most is ugyanolyan esküvőd lenne?
– Nem! Extrém lenne! Nagyon extrém! Szeretem a külön-
leges dolgokat. Nem tudom mit csinálnék, de valami 
őrültséget, amire sokáig emlékezni lehet, az biztos!

Balajti Mariann
Kreatív producer, Storytelling esküvő és marketing fotós

balajtimariannphotography
balajti_mariann_photography 
pamexphoto.com
+3670/4250435

KözreműKödőK: 
StyaSzni dorina, Katona Sándor, 
Pintér imola, rády réKa, 
Schaffer Szilvia, 
nefelejcS eSKüvői ruhaSzalon

a víz alatti felvételeKet 
az „eSPera-ruháK fotózáShoz” 
Segítette
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„MEGÉRDEMELNI, 
ELFOGADNI 
és megengedni...”

VÁLTOZÁS
TE MAGAD LÉGY

SzimpatikuS pár. LátSzik, mennyire Szeretik egymáSt. 
aki pedig kapcSoLatba kerüL veLük, még jobban megSzereti partnerét, 
megtanuLja kifejezni az érzeLmeit, végüL őt iS jobban Szeretik majd. 
Íme egy ideáLiS pár éS egy tökéLeteS program: jakab orSi éS Szabó Péter 
éLetmód- éS éLetvezetéSi tanácSokat adnak, hatáSukra megSzépüL 

a teSt, a LéLek megkönnyebbüL, örömöt érez.
Orsi: mit gondolok az igazi szerelemről? 
megérdemeljük, elfogadjuk és megen-
gedjük magunknak a szerelmünket. Sok-
szor ez a három így, együtt nem is jut 
eszébe a szerelmes férfinak és nőnek…
Péter: rengeteg menyasszonynak és vő-
legénynek tudtunk segíteni, életmód-
váltó programunkkal a legjobb formá-
jukat hozhatják a nagy napra! 
Orsi: eddig több ezren végezték el a 
programunkat, sikeresen, remek ered-
ményekkel. Sok- sok elégedett jegyes-
pár is van vendégeink között, akik az 
esküvőjükre akartak bomba formában 
lenni és ezt meg is tudták valósítani. 
Péter: a lélek jó közérzetéhez nagyon 
sokszor a testen át vezet az út, és a pá-
rok jelentős része az alakját szeretné 

először is tökéletesíteni. rengeteg top-
formába hozó programmal találkozhat 
ma az ember, akik hozzánk jönnek, oly-
kor többet kipróbáltak már, de csalód-
niuk kellett. a mi receptünk legfonto-
sabb lépése az előkészítés szakasza, 
amit mindenkinél személyre szabunk. 
a feltöltés után, hogy jobb legyen a sej-
tek közötti kapcsolat, következik a sejt 
szintű tisztítás, ami minden téren remek 
állapotba hozza a szervezetünket. ezért 
nincs aztán jojo-effektus, kudarc, ámí-
tás. a mi programunk ráadásul a leg-
problémásabb területeken hat, ott szál-
kásít, karcsúsít, szabadít meg attól a né-
hány kilótól, ahol szükséges.
Orsi: az eredmények nagyon hamar lát-
hatóak, és az embereknek remek a köz-

érzetük, nincs aszkézis, sanyargatás, és 
még a narancsbőr is eltűnik.
Péter: életmódváltás és rendszeres sport 
nélkül azonban nincs tartós eredmény! 
ezt mindenkinek tudnia kell, tehát mi 
egyénre szabottan afféle életmód-vál-
tásra is rávezetjük az embereket.
Orsi: az előkészítő szakasz után követ-
kezik a kimondottan fogyási szakasz, 
más kalóriabevitellel és edzésprogram-
mal. a komplex – étrendre, edzésre, 
sportra, táplálkozás tudományra és mo-
tivációra épített – program, sok hasz-
nos segítséget ad, mindenki számára 
követhető és mindenkinek az életvite-
lébe könnyen beiktatható. 
bátorítunk téged is, vágj bele, hozd ma-
gad még jobb formába!

ha váLtoznáL, vagy a Legjobbat hoznád ki magadbóL eSküvődre, Sőt azon iS tÚLra:
Szabó Péter    +36 70 414 9689   Változás Te magad légy   petinm@gmail.com
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