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Páni, Vianoce sa blížia a vy už máte stres z 
nakupovania darčekov pre svoje polovič-
ky? Nekupujte zbytočnosti, ktoré žiadna 
skutočne nechce, stavte na istotu. Každá 
žena privíta ako darček kozmetiku. Na tie 
správne tipy sme sa opýtali v Parfumérii 
Douglas.
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DARUJTE 
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KRÁSU
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PRIPRAVTE SA NA BÁBÄTKO  
SO ZDRAVÝM PÔRODOM

V Košiciach porodí ročne okolo päťti-
síc žien. Aj keď ide o druhé najväčšie 
mesto na Slovensku, dosiaľ sme nema-
li v našom meste pravidelne organizo-
vaný kurz pre budúcich rodičov, ktorý 
by ich dokonale pripravil na náročnú, 
no krásnu životnú zmenu. Tím v zlo-
žení -  Ján Varga, Róbert Dankovčík, 
Peter Krcho, Tímea Kapitánová, Mo-
nika Šrenkelová a Iveta Hoľáková sa 
však rozhodol prísť do Košíc s kurzom 
Zdravý pôrod. Viac nám o ňom poroz-
prával MUDr. Ján Varga, PhD., MSc.

Prečo je dobré prípravný 
kurz absolvovať?
Sú konfrontovaní početnými otázkami, na 
ktoré hľadajú odpovede na internete. Ro-
zoznať, ktoré z informácií sú pravdivé, je 
pre laika náročne. Na kurze im odpovedajú 
fundovaní odborníci.

V čom sa Zdravý pôrod odlišuje 
od podobných kurzov?
Základný rozdiel je, že kurz nevedie jeden 
človek, ktorý by mohol presadzovať len 
svoje názory. V tomto kurze sa na ôsmich 

stretnutiach vystrieda šesť odborníkov a 
rodičia sa môžu opýtať na čokoľvek, čo 
súvisí s problematikou tehotenstva, pôrodu, 
dojčenia či starostlivosti o novorodenca.

Je dobré prísť na kurz s partnerom?
Najprv chodili partneri na kurz len ojedinele, 
teraz je takmer na každom stretnutí prítom-
ný rovnaký počet partnerov ako mamičiek. 
Partneri si kurz pochvaľujú, veľa sa naučia, 
majú pocit opory pre svoje partnerky. Čo 
je veľmi dôležité, trávia zmysluplný čas so 
svojou partnerkou, čo som presvedčený, že 
utužuje partnerský vzťah. (SZ)

Registrácia, ako aj všetky informácie  
o kurze sú dostupné na: 

www.zdravyporod.sk

Otecko:
Aj komplikované veci nám 

vysvetlili jednoducho

„Náplň kurzu hodnotíme veľmi po-
zitívne, odporúčame ho aj iným pá-
rom. Dostali sme informácie, ktoré 
vám neposkytne žiadna publikácia či 
fórum. Bolo cítiť, že s nami hovoria 
skutoční odborníci. Aj komplikované 
veci vysvetlili jednoducho a prirodze-
ne. Vysvetlili nám presne, čo sa deje 
od počatia až po šestonedelie, čo je 
potrebné vziať si do pôrodnice, čo je 
najlepšie na hojenie rán, ako prebie-
ha pôrod a podobne. Vďaka tomu sme 
šli na pôrod úplne v pohode. Tento 
nádherný zážitok nám priniesol do 
života veľkú zmenu, na ktorú sme 
boli výborne pripravení. Naša Emuš-
ka má teraz jeden mesiac a robí nám 
neskutočne veľa radosti. Počas hodín 
vládla výborná nálada. Bolo tam aj 
viac vtipných okamihov. Zapamätal 
som si, keď pán doktor Krcho pove-
dal, že výskumy dokázali, že dieťat-
ko, ktoré prekoná detskú žltačku, je 
v dospelosti inteligentnejšie, a hneď 
za tým nasledovala otázka, ako sa dá 

detská žltačka u bábätka docieliť.“

MUDr. Ján Varga, PhD., MSc.
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PÄŤ DÔVODOV, PREČO 
NAVŠTÍVIŤ FAJNE POTRAVINY

Sviatky sú predo dvermi a veľa z nás premýšľa, kde fajne nakúpiť.  
Prinášame vám päť dôvodov, prečo sa zastaviť práve vo Fajnych potravinách.

01 Vlastná výroba potravín
Pred časom vo Fajnych potravinách spustili vlastnú 
výrobu, ktorá sa zameriava na poctivé domáce peče-

nie a prípravu potravín. Dnes v ponuke nájdete muffiny, venčeky, 
suché sladké pečivo, rôzne nátierky a taktiež raňajkové mixi s jo-
gurtom, ovocím a vločkami. Tešiť sa môžete aj na vianočné pečivo, 
ktoré prichádza do predaja už tieto dni. Všetko vlastnoručne pri-
pravené od cesta cez pečenie až na pult.

02 Iba slovenské mäso
Silné zameranie na lokálnosť a preferencia sloven-
ských fariem zaručuje, že v mäsiarni nenájdete iné 

ako slovenské mäso. Hovädzie a teľacie pochádza dokonca pria-
mo z východoslovenského regiónu, kde dbajú aj na správne zrenie 
mäsa, preto obsahuje menej vody, má kratšiu dobu varenia a lepšiu 
chuť. Dopriať si môžete aj vynikajúco vyzreté steaky.

03 Široká ponuka  prírodnej kozmetiky
Veľký výber prírodnej kozmetiky slovenských aj 
zahraničných značiek poteší najmä ženské publi-

kum, ktoré si potrpí na kvalitu bez chémie. Ponuku drogérie po-
traviny pravidelne rozširujú a tešia sa skvelým ohlasom. Čerstvou 
novinkou sú napr. aj prírodné farby na vlasy.
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04 Free from zóna a vegan produkty
Free from potraviny, ktoré sú určené alergikom, 
diabetikom, ľudom citlivým na laktózu, ale aj 

bežným konzumentom, ktorí obľubujú vyššiu kvalitu potravín bez 
pridaných aditív. Na svoje si prídu aj vegáni a vegetariáni, keďže 
Fajne potraviny neustále rozširujú ponuku aj pre ľudí preferujú-
cich rastlinnú stravu.

05 Košičania pre Košičanov
Zákazníci Fajnych potravín vedia sami prispievať 
nápadmi na zlepšenie a rozšírenie sortimentu. Faj-

ne potraviny sa snažia o priamu komunikáciu so zákazníkmi, z 
ktorej čerpajú nápady. Cez odporúčania alebo tipy zákazníkov do 
sortimentu zaradili už vyše 1 000 nových produktov. Takto vedia 
Košičania sami ovplyvniť ponuku potravín, čo je v bežných potra-
vinových reťazcoch nepredstaviteľné.

Veríme, že vás ponuka oslovila a pridáte sa ku Košičanom, ktorí 
radi nakupujú poctivé potraviny s príbehom.
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K r á s a

AKO PREŽIŤ TOHTOROČNÉ NAKUPOVANIE DARČEKOV BEZ NÁSLEDKOV?

Páni, Vianoce sa blížia a vy 
už máte stres z nakupovania 
darčekov pre svoje polovič-
ky? Nekupujte zbytočnosti, 
ktoré žiadna sku-
točne nechce, 
stavte na isto-
tu. Každá žena 
privíta ako 
darček kozme-
tiku. Na tie 
správne tipy 
sme sa opýta-
li v Parfumé-
rii Douglas.
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Stavte na istotu v podobe kvalitnej kozmetiky. Vybert e si balíček, nechajte si ho zabaliť a vyhnite sa stresu

Dream Palette
Obria paletka pre každú milovníčku líčenia. S päťdesiatimi 
očnými tieňmi, 25 rúžmi, 7 púdrami, riasenkou, očnou linkou, 
ceruzkou na oči aj na pery a všetkými doplnkami sa stane neod-
deliteľnou súčasťou kúpeľne. Už nebudete potrebovať nič iné. 
Kozmetická paletka Dream Palette z Douglas Collection za 

24,99 eur

Ďaleká vôňa
Sprchová pena, olejový píling, telové mlieko, krém na ruky 
a šumivé kapsule do kúpeľa vás okúzlia svojou podmaniv-
ou vôňou. Dokonalý relax je zaručený! Day at SPA, Harmo-

ny of  Ayurveda z Douglas Collection za  

19,99 eur

Zdravá tvár
Dodajte svojej tvári zdravú farbu. Tento 
výrobok sadne každému typu pleti, ktorá 
tak bude vyzerať zdravo, sviežo a oddých-
nuto. Tzv. must have v kozmetické taštičke 
každej ženy, obzvlášť v zime. Cheeks in 

Love Palette z Douglas Collection za

19,99 eur

Kúpeľové 
potešenie

Štvorica miniatúr sprchových 
gélov vás nechá preniknúť do ta-
jov kolekcie Home Spa. Urobte 
si v kúpeľni svoje vlastné spa a 
zrelaxujte si telo aj zmysly. Sada 
obsahuje vône Winter Velvet, Har-
mony od Ayurveda, Spirit of  Asia 
a Seathalaso. Collector Bath Set z 

Douglas Collection za

12,99 eur
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AKO PREŽIŤ TOHTOROČNÉ NAKUPOVANIE DARČEKOV BEZ NÁSLEDKOV?
Stavte na istotu v podobe kvalitnej kozmetiky. Vybert e si balíček, nechajte si ho zabaliť a vyhnite sa stresu

Lancôme La Vie est belle
Darčekový set obsahuje sofistikovanú dámsku vôňu La Vie est belle, sprchový gél 
a telové mlieko. Hneď na úvod vás okúzli šťavnatá esencia čiernej ríbezle a sladkej 
hrušky. Srdcom celej vonnej kompozície je vzácny kosatec, ktorým ďalej prechádzajú 
tóny hodvábneho jazmínu a magických kvetov pomarančovníka. Tento set kúpite za 

61 eur

Darčeková sada
Douglas 

Collection Privée
Sada obsahuje toaletnú vodu a telové 
mlieko Jazzy Dream. Douglas Collection 

Privée za

20,99 eur

Darčekový set 
Giorgio Armani
Giorgio Armani zdobí svoje  
ikonické produkty jedinečnou via-
nočnou grafikou a prináša možnosť 
osláviť Vianoce s eleganciou a šar-
mom. Svojich blízkych môžete po-
tešiť napríklad darčekovým setom 
s ikonickou vôňou Sì Passione. Tento 
set (EdP 30 ml) s miniatúrou (7 ml) a 

mini rúžom Giorgio Armani za 

64 eur

Upravené ruky
Darujte sadu lakov pre zvodné a upravené ruky. 
Dodajú nechtom šmrnc vďaka dychberúcemu 
lesku, ktorý vydrží až nečakane dlhú dobu. Nail 
Dream Color Collection, Douglas Collection za 

19,99 eur

K r á s a

Set s čiernou 
riasenkou 
pre zvodný 

pohľad
Čierna riasenka, ceruzka na oči a od-
ličovač pre očné okolie – to je ideálny 
darček pre každú ženu, s ktorým nikdy 
neurobíte krok vedľa. Exception Eyes 

Mascara Set, Douglas Collection za 

19,99 eur
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ONLINE OBCHODY PREDČIA TIE KAMENNÉ, 
OBZVLÁŠŤ PRED VIANOCAMI

Pravidelný barometer predvianočného nakupovania Adobe Digital Index hovorí, že európski spotrebitelia 
hodnotia tradičné nákupy v obchodoch alebo nákupných centrách (čiže offline) ako veľmi stresujúce.

Možno aj to je dôvod, prečo má tento rok stúpnuť online predaj 
darčekov až o 25 percent oproti roku 2017. Index hovorí aj to, že 
viac ako 50 percent návštev online obchodov bude uskutočnených 
z mobilného zariadenia. Zákazníci sa tak v mnohých prípadoch 
vyhnú hŕbam ľudí, cestovaniu a noseniu nákupov. 

Zabezpečte si svoje online transakcie
Ak však aj nakupujete z domu, pocit bezpečia s mobilom pod vy-
hriatou perinou môže byť klamlivý. Na webe síce nie sú žiadne 
tlačenice a vreckári, isté riziko v ňom však existuje. Bezpečnostná 
spoločnosť ESET pre vás preto zostavila zoznam niekoľkých rád, 
ktoré vám pomôžu zabezpečiť svoje online transakcie.

t e c h n o l ó g i a

Pri platbe online používajte bezpečné pripojenie. Verejná ot-
vorená WiFi sieť či internet v kaviarni alebo na letisku nie je 
tou najbezpečnejšou sieťou. 

Ak nakupujete mobilom cez verejnú WiFi sieť, robte tak 
výhradne cez aplikáciu online obchodu. Tá medzi vaším mo-
bilom a obchodom vytvára akoby zabezpečený tunel. Inak by 
údaje o platbe mohli skončiť naozaj hocikde.

Objednávky a platby uskutočňujte na bezpečnom zariadení. 
Operačný systém, všetky programy a aplikácie na svojom 
počítači alebo mobilnom telefóne pravidelne aktualizujte a 
používajte bezpečnostné riešenie s viacvrstvovou ochranou.

Dávajte si pozor na príliš dobré ponuky. Občas sa na in-
ternete začnú šíriť falošné stránky s obrovskými zľavami, 
napríklad na značkové slnečné okuliare. Ak takýmto po-
nukám neodoláte, môžete prísť nielen o peniaze, ale aj o 
online identitu.

Na zabezpečenie online platieb alebo online bankingu ex-
istuje aj softvérové riešenie. ESET napríklad vo svojom  
bezpečnostnom riešení ESET Internet Security ponúka funk-
ciu Ochrana online platieb. Tá pri platbe alebo internet bankin-
gu otvorí špeciálny chránený prehliadač.

Extra tip: Ak nakúpite tovar online, vo väčšine prípadov 
ho môžete do 14-tich dní bez dôvodu vrátiť. Hodí sa to ob-
zvlášť v prípade, ak darček obdarovaného nepotešil alebo 
nesadla veľkosť. Kamenné obchody túto povinnosť voči 
vám nemajú, je len na ich ochote, či vám za tovar vrátia pe-
niaze alebo ponúknu iný tovar v tej istej hodnote.

Ak sa ako darček rozhodnete rodine zakúpiť bezpečnostný balík 
ESET Family Security Pack, zabezpečíte tak vo svojej domácnos-
ti až štyri zariadenia na dobu 18 mesiacov. Sami sa môžete roz-
hodnúť, či pôjde o počítač s Windowsom, laptop s Mac OS alebo o 
tablet a mobil s Androidom.Fo

to
 n

a 
st

ra
ne

: e
se

t
KD

 1
80

05
87

/0
1



11www.kosicednes.sk

KD
 1

80
05

87
/0

2



12 Vianoce KOŠICE:DNES 12/2018

DARUJTE POD STROMČEK KRÁSU

K r á s a

Kozmetika poteší ženy aj mužov, bez 
rozdielu veku. Ak váhate, ako naj-
lepšie ulahodiť každému z rodiny či 
priateľom, navštívte predajňu Der-
macol v OC Atrium Optima Košice. 
Tie najlepšie kombinácie obľúbených 
produktov tu nájdete už zabalené v 
atraktívnych kozmetických taštič-
kách a setoch. S vlastným výberom a 
darčekovým balením na mieru po-
môže aj vyškolený personál. A ak sa 
pri platení preukážete kupónom z 
tejto strany, na celý nákup dostanete 
zľavu až 20 %!

Účinky každej pleťovej kozmetiky sa 
zvyšujú, ak sa jednotlivé produkty do-
pĺňajú. Darčekový balíček BT Cell, Der-
macol – 17,29 eur preto obsahuje krém 
na intenzívnu starostlivosť o pleť, krém 
na oči aj pery a pleťovú masku s koncen-
trovaným protivráskovým komplexom, 

ktorý vyhladzuje jemné vrásky.

KUPÓN NA ZĽAVU 20% 
Nakúpte produkty Dermacol 

za minimálne 10 eur a získajte 
zľavu 20% na celý nákup. Zľavu 
je možné uplatniť po predložení 

tohto kupónu. Platnosť:  
1. 12. – 24. 12. 2018 iba v predajni  
Dermacol v OC Atrium Optima.

Kód: VP18

Cena: 17,29 €

Dámy v zrelom veku poteší set Gold 
Elixír, Dermacol – 15,39 eur. Kozmetika 
s obsahom kaviáru obnovuje štruktú-
ru pleti a spomaľuje proces starnutia. 

Vhodná je aj pre veľmi suchú pleť.

Mladé dámy, ktoré pod stromčekom 
očakávajú aj kozmetický balíček, urči-
te potešia vianočné sety Dermacol – od 
7,69 eur obsahujúce špeciálne pleťové 
krémy pre mladú pleť, doplnené o mini 

riasenku alebo textilnú masku.

Dlhotrvácna farba na pery či kvalit-
ná riasenka urobí radosť každej žene. 
Dermacol ich pred Vianocami zabalil 
do nádherne ligotavých kozmetických 
taštičiek a pridal aj prípravok na odlíče-
nie. Set dekoratívnej kozmetiky Derma-

col – od 13,39 eur.

Dermacol nezabúda ani na mužov a via-
nočné balíčky pánskej kozmetiky Men 
Agent, Dermacol – od 6,89 eur „namiešal“ 
tak, aby vyhovovali potrebám každého 
obdarovaného. Nájdete v nich sprchova-
cie gély, vody po holení, dezodoranty, an-
tiperspiranty, aj špeciálnu starostlivosť o 

mužskú pleť, bradu a fúzy.

Voňavé sety telovej kozmetiky Aroma 
Ritual, Dermacol – od 5,39 eur sú plné 
produktov, ktoré spríjemnia každo-
denné kúpeľňové rituály – od tekutých 
mydiel na umývanie rúk cez uvoľňujú-
ce peny do kúpeľa až po telové mlieka 
a krémy na ruky. Vybrať si môžete zo  
4 vôní: hrozno s limetkou, vodový 
melón, belgická čokoláda či jablko so 

škoricou.

Cena: 15,39 €

Cena: od 7,69 €

Cena: od 13,39 €

Cena: od 6,89 €

Cena: od 5,39 €
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Rakovina hrubého čreva a konečníka je jedným z najčastejších dru-
hov onkologických ochorení. Jej výskyt neustále stúpa a postihu-
je najčastejšie ľudí vo veku nad 45 rokov. Varovným signálom pre 
zistenie ochorenia je krv v stolici. Tá je v počiatočnom štádiu okom 
nepostrehnuteľná. 

Skryté krvácanie je však rovnako nebezpečné ako to viditeľné. 
Vyšetrenie testom HEMOGLOBÍN je spoľahlivé aj pri podozrení 
na kolorektálne karcinómy – rakovinu čriev a konečníka. Otesto-
vať sa môžete aj bez špeciálnej diéty. Jednoduché vyšetrenie v do-

mácom prostredí orientačným testom HEMOGLOBÍN spoločnosti  
BIOGEMA KOŠICE je nenáročné. 

Vyšetriť si stolicu rozhodne nie je hanba. Aj malý test môže 
človeku zachrániť život. Svoju pozornosť by ste mali zvýšiť, ak 
na sebe pozorujete nasledujúce príznaky: hnačka, zápcha, zme-
na pravidelnosti stolice, krv (resp. tmavá farba), tráviace prob-
lémy (nadúvanie, kŕče, pocit plnosti), únava, nechuť do jedla a 
následná strata hmotnosti.  

 (SZ)
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Poradíme vám, ako si môžete na Vianoce 
pomocou aromatických éterických olejov 
prevoňať nielen svoj domov.

Sviatočných zimných vôní je celý rad. 
Patrí k nim mandarínka, pomaranč, jablko 
so škoricou či s klinčekmi. Ak potrebujete 
prečistiť vzduch a pomôcť svojim dýcha-
cím cestám, stavte napríklad na borovicu. 

Citrusy s korením
Vanilka a klinček upokojujú nervozitu a 
napätie. Pomarančová vôňa je vynikajúcim 
antidepresívom, osviežuje a pôsobí aj na 
nespavosť. Ak na vás zaľahne migréna, vy-
berte si mandarínku.

Veľmi zaujímavé a voňavé sú citrusové 
plody ozdobne napichané klinčekmi. Trvan-
livosť tejto jednoduchej dekorácie predĺžite, 
ak každý citrus potriete zmesou pomaran-
čového (resp. mandarínkového alebo citró-

nového) a klinčekového oleja. Ak milujete aj 
vôňu škorice, pokojne ju do zmesi pridajte. 
 
Na stromček i veniec
Nie v každej domácnosti bude stáť živý 
vianočný stromček, ktorý má sám o sebe 
svoju vôňu. Môžete však navoňať aj ume-
lý stromček. Stačí, ak do rozprašovača 
nalejete 300 ml vody a nakvapkáte šesť 
kvapiek éterického oleja z borovice. Čistý 
éterický olej s vašou obľúbenou vôňou mô-
žete nakvapkať na handričku a omotať ňou 
spodnú časť kmeňa. 

Podobným spôsobom môžete rozvoňať 
aj adventný veniec. Pomôcť môžu aj šišky 
donesené z lesa. Ak ste ich však našli na 
zemi, voňať už veľmi nebudú. Vložte ich do 
igelitového vrecúška s odličovacím tampó-
nom, na ktorý ste nakvapkali vonný olej. 

Zaujímavou inšpiráciou môže byť na-

voňanie stužiek, na ktoré si môžete šišky 
zavesiť. Stačí, ak do 250 ml vody pridáte 
šesť kvapiek oleja a v tomto kúpeli stužky 
vypláchate.
 
Na papier či sviečky
Prevoňať sa dá aj baliaci papier na darčeky. 
Opäť môžete vyskúšať trik s odličovacím 
tampónom, alebo ho jednoducho z vnútor-
nej strany navoňaným tampónom pretrite. 
Vôňu vyberajte podľa vkusu obdarované-
ho alebo sa držte osvedčených odporúča-
ní. Pánom svedčí céder či kadidlo, dámam 
škorica alebo geránium a deťom ulahodíte 
citrusovou vôňou. 

Aj sviečkam môžete dodať typickú via-
nočnú vôňu a nemusíte kupovať drahšie – 
aromatizované. Do priehlbinky ku knôtu 
sviečky pridajte pár kvapiek vášho obľúbe-
ného vonného oleja.  (JV)

K Vianociam okrem rodinnej pohody a darčekov patria aj vône,  
pri ktorých sa vám automaticky vybaví atmosféra najkrajších sviatkov v roku. 

ČAROVNÉ VÔNE SVIATKOV

Zubná klinika prijíma nových pacientov

Naša klinika sa nachádza v Medicínskom centre  
na 4. poschodí AUPARK Košice

•  moderne vybavená klinika má uzatvorené zmluvy  
so všetkými zdravotnými poisťovňami

•  ošetrenie a diagnostika pomocou najnovších  
technológií vrátane panoramatického röntgenu

•  bezplatné objednávanie  
na presný termín ošetrenia bez čakania

•  bezplatná vstupná preventívna prehliadka  
vrátane konzultácie a stanovenia liečebného plánu

0940 123 555     info@stomatologiaaupark.sk    www.stomatologiaaupark.sk

r e l a x
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v i a n o č n é  t r h y

VIANOČNÉ TRHY V EURÓPE.  
Z KOŠÍC LEN NA SKOK

Hrejivé varené víno, rozvoniavajúce dobroty, sladké perníky, koledy...   
Čarovná atmosféra Vianoc dorazila aj k nám do Košíc.  

Ako však vyzerajú vianočné trhy v európskych metropolách?

Budapešť
Naši južní susedia sa môžu popýšiť jednými z top vianočných trhov v 
Európe. Ponuka stánkov rozložených po námestí Vörösmaty a v oko-
litých uličkách je naozaj široká. Svoje výrobky tu predávajú desiatky 
remeselníkov. Návštevníci tu nájdu všeličo od medovníkov cez šperky, 
kožené výrobky až po pečené gaštany, marcipán či ručne vyrobené čo-
koládové bonbóny. Nechýba ani varené víno či punč. Výber jedla je jed-
ným z najpestrejších v Európe. Klobásky, údené kolená, halászlé... Ne-

čudo, veď maďarská kuchyňa je jeden veľký gastronomický zážitok.

Praha
Pražské vianočné trhy patria k najvyhľadávanejším v Európe. Ich 
história siaha až do 19. storočia.  Konajú sa na Staromestskom ná-
mestí a Václavskom námestí. Na svoje si tam prídu najmä milovníci 
tradičných českých jedál. Vychutnajte si atmosféru vianočných tr-
hov, vôňu tradičnej pečenej šunky a „svařáku“. Nájdete tam však aj 
ručne vyrábané  dekorácie, suveníry či medovníky. Vianočnú atmo-

sféru dodáva aj pestrý kultúrny program.

Viedeň
Aj keď je toto mesto lákavé hlavne pre západniarov, cestu si tam 
v posledných rokoch nachádza aj množstvo Košičanov. Viedeň je 
známa tým, že každá mestská časť má svoje vlastné vianočné trhy, 
najväčšie však nájdete v centre pred viedenskou radnicou, nazýva-
jú sa Christkindlmarkt. Trhy sú známe nielen kulinárskymi špe-
cialitami, ale aj bohatým kultúrnym programom. Perníky, pečené 
klobásy,  mandle v karameli, punč vo vianočných šálkach, ktoré si 

môžete nechať. Aj to zažijete na vianočných trhoch vo Viedni.

Krakow
Vianočné trhy v Krakowe každoročne navštívia státisíce turistov 
z celého sveta.  Pravidelne sa konajú na hlavnom námestí  Rynek 
Główny. V zime sa námestie premení na čarovnú vianočnú roz-
právku, kde si môžete pochutiť na tradičných poľských špeciali-
tách, akým je napríklad bigos. Okrem nápojov na zahriatie, ako 

varené víno či punč, tam môžete ochutnať aj pitný med. 
 (ML)Fo
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THAJSKÁ MASÁŽ,  
IDEÁLNY DARČEK POD STROMČEK

Už o necelé tri týždne sa dočkáme hádam najočakávanejších sviatkov v roku. Aby ste sa posledné 
dni nezbláznili, je dobré, ak darčeky začnete kupovať už teraz. Čo tak  napríklad thajská masáž, 

ktorá zrelaxuje telo a myseľ. Môžete ju dopriať nielen svojim blízkym, ale aj sebe.

R e l a x

Masáž je považovaná za jeden z najstarších 
liečebných prostriedkov. Prospieva telesné-
mu, ale i duševnému zdraviu. Napomáha 
regenerácii síl a odstraňuje únavu. 

Čas počas blížiacich sa vianočných sviat-
kov ide akosi rýchlejšie. Preto je dobré spo-
maliť a na Vianoce sa pripraviť aj po psy-
chickej stránke. Ak mávate predvianočný 
zhon, masáž si môžete dopriať aj teraz. Po-
riadny relax si určite zaslúžite.. .

Metóda, ako si udržať zdravie
Účinok thajskej masáže totiž pocítite na 
úrovni telesnej, duševnej a energetickej. 

Zbavíte sa bolesti, odstránite napätie sval-
stva, uvoľníte si kĺby, svaly aj šľachy.

Thajskú masáž praktizovali v budhistic-
kých kláštoroch. Jej teoretickým základom 
je náuka o energetických čakrách. Sú to 
predpokladané body spojenia medzi fyzic-
kým a astrálnym telom. Ide o isté prúdy ví-
rov alebo energetické centrá, ktoré spájajú 
materiálny a nemateriálny svet. 

Neexistuje jednotná zostava thaj-
skej masáže, preto sa u masérov môžete 
stretnúť s rôznymi technikami, zostavami 
a spôsobmi naťahovania, uvoľňovania a 
masírovania.  

Ázia v Košiciach 
Tradičná thajská masáž je starovekým 
umením pôvodne predávaným z učiteľa na 
žiaka v rámci budhistických chrámových 
škôl. Vďaka veľkej obľube sa rozšírila po ce-
lom Thajsku a stala sa uznávanou metódou 
udržania dobrého zdravia. 

Za týmto uvoľňujúcim zážitkom nemu-
síte cestovať však do Ázie. Thajsko zažijete 
aj v Košiciach v Golden Kinnaree. Doprajte 
sebe a svojim blízkym thajskú masáž v lu-
xusných priestoroch na Werferovej 1, v As-
ton Building. Viac informácií nájdete na: 
www.goldenkinnaree.sk  (ML)
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Vianočná hviezda
Najtypickejší vianočný kvet pochádza z vlhkých subtropických 
hôr Mexika. Jeho obyvatelia si mysleli, že tieto kvety sú sym-
bolom Betlehemskej hviezdy, preto sa spájajú s Vianocami. Na-
vyše, má tradičnú červenú farbu, čím pôsobí slávnostne. V pre-
daji sú však aj ružové, žlté, lososové či dvojfarebné. Vianočná 
hviezda je známa aj pod menom poinsettia – získala ho podľa 
mena veľvyslanca Joela Poinsetta, ktorý ju v roku 1828 priviezol 
do Ameriky.

Imelo
Rastlinka, ktorá bola posvätná pre všetkých druidov, keltských 
kňazov. Už dvesto rokov pred Kristovým narodením ho používali 
pri rôznych rituáloch počas svojich zimných slávností. V súčas-
nosti sa vešia na luster alebo k vchodovým dverám. Ľudia veria, 
že prináša do domu lásku, plodnosť a zdravie. Je tiež symbolom 
mieru. Povery hovoria, že sa ľudia pod ním musia pobozkať, čím si 
zabezpečia lásku a šťastie nasledujúcich dní.

Cezmína
Tento kvet má žiarivú intenzívnu zelenú farbu a červené bobule. 
Nespája sa však iba s kresťanstvom, ale aj s islamom. Považuje sa 

všeobecne za symbol spokojnosti a šťastia. Podľa povier prináša 
myšlienky na dobré jedlo a oslavy.

Vianočná ruža
Známa tiež ako snežná alebo zimná ruža. Kvitne totiž v zime, na 
horách strednej Európy. Jej spojenie s Vianocami pramení z legen-
dy o dcére pastiera, ktorá schovávala ovečku pred zimou, keď ľu-
dia prichádzali k malému Ježiškovi a niesli mu dary. Dievča bolo 
smutné, lebo mu nemalo čo ponúknuť. Jeden anjel ju zazrel a zba-
vil ju snehu pod jej nohami. Na tom mieste rástol biely kvet s ružo-
vým nádychom – vianočná ruža.

Sušené plody
Aj bez utrácania peňazí si môžete domov doniesť kvetinovú  
výzdobu. Stačí sa prejsť prírodou, v ktorej objavíte tie správne de-
korácie. Zbierať môžete oriešky, šišky, gaštany či ihličie, ktoré sta-
čí už len ideálne naaranžovať.  (JV, SZ)

DEKORUJTE SI DOMOV  
VIANOČNÝMI KVETMI

Typické vianočné rastlinky rozhodne patria k dekoráciám, ktoré vytvoria  
z vášho bytu či domu oázu pokoja. Každá z nich symbolizuje mier, prosperitu a lásku.

d e k o r á c i a
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Obdobie večierkov a osláv sa práve 
začína. Inšpirujte sa tipmi značky 
Dermacol a krásnej speváčky Kristí-
ny Pelákovej a my vám garantujeme, 
že zažiarite aj v prípade, ak pozvánka 
dorazí na poslednú chvíľu. 

Nebojte sa farieb
Hoci aktuálnym trendom v líčení sú ze-
mité tóny a postupné tieňovanie, pri 
príprave na večierok sú výrazné a jas-
né farby doslova žiadané. Stačí dodržať 
pravidlo – jedna a dosť. Pri líčení očí teda 
farby nekombinujte a ostaňte len pri jed-
nom odtieni, ktorý nanesiete na celé očné 
viečko. Doplňte ho výraznou čiernou lin-
kou a riasenkou, ktorá mihalnice zahustí, 
vytočí a predĺži.

Fixujte vo vrstvách
Komu by sa chcelo každú chvíľu 
kontrolovať stav líčenia v zrka-
dielku? Pravidlo dlhotrvajúce-
ho líčenia preto znie – fixujte 
– a to hneď v niekoľkých vrstvách. 
Najskôr naneste podkladovú bázu, na ňu 
make-up a na nedokonalosti korektor. 
Pokračujte púdrom, ktorý do pleti jemne  
„vtláčajte“ okrúhlym štetcom. V prípa-
de, že používate sypký púder, vyskúšaj-
te metódu „baking“. Na miesta, kde má 
pleť tendenciu najviac sa mastiť, naneste 
hrubú vrstvu a nechajte pôsobiť niekoľko 
minút. Následne zvyšný púder sprášte 
vejárovitým štetcom. Nemusíte sa báť 
hrubých nánosov, pokožka si ponechá len 
toľko púdru, koľko potrebuje.

Rúž, ktorý vás nezradí
Na dobrom večierku sa nevyhnete občer-
stveniu, drinkom ani bozkom na priví-
tanie. 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.

TIP Kristíny: Hydratujte!
Na fixáciu líčenia sa mi osvedčila ru-
žová voda v spreji. Je to  multifunkč-
ný produkt, ktorý môžete použiť 
kedykoľvek počas dňa.Vďaka výťaž-
kom z ruže damascénskej osvieži a 
hydratuje pokožku vysušenú suchým 
vzduchom z kúrenia aj klimatizácie. 
Po odlíčení je zase možné použiť ju aj 
na jemné dočistenie.

1. Dlhotrvajúca dvojfázová farba  
na pery 16H LipColour,  
Dermacol – 8,79 eur

2. Očný tieň BonBon,  
Dermacol – 2,99 eur

3. Extrémne predlžujúca riasenka 
Black Swan, Dermacol – 7,69 eur

4. Dlhotrvácny make-up 24H Control, 
Dermacol – 10,26 eur 

5. Osviežujúca ružová voda,  
Dermacol – 5,69 eur / 100 ml

HVIEZDA
VEČIERKA
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PIA 7. 12.

SO 8. 12.

NE 9. 12.

PO 10. 12.

UT 11. 12.

STR 12. 12.

ŠT 13. 12.

PIA 14. 12.

SO 15. 12.

NE 16. 12.

PO 17. 12.

UT 18. 12.

STR 19. 12.

ŠT 20. 12.

PIA 21. 12.

SO 22. 12.

NE 23. 12.

PO 24. 12.

Chcete silvestrovať niekde na chate či v bare? 
Možno je posledná možnosť rezervovať si miesto.

Skontrolujte, či máte dosť baliaceho papiera 
a stužiek na balenie vianočných darčekov. 

Skontrolujte osvetlenie stromčeka - či netreba dokúpiť žiarovky alebo rovno nové 
osvetlenie. To isté platí pre vianočné ozdoby a stojan na stromček.

Urobte si vlastný zoznam upratovania - kedy čo chcete stihnúť. 

Sadnite si celá rodina a pripravte jedálny lístok na všetky tri sviatočné dni. 
Podľa neho si tiež pripravte nákupný zoznam.

Nákup vianočných darčekov už vezmite fakt vážne. 
Mali by ste už mať väčšinu z nich doma a mali by byť aj zabalené.

Je najvyšší čas poslať vianočné pozdravy. 

Prezrite si šatník a pripravte sa na vianočný večierok. 
Veľa firiem ho robí v tomto čase. 

Pomaly začnite s upratovaním. Nič nenechajte na náhodu. 
Čím je bližšie k Štedrému dňu, tým bude menej času na upratovanie.

Prekontrolujte poháre, taniere, šálky, príbory. Na štedrovečernom stole nesmie 
nič chýbať. Nezabudnite na servítky s vianočným motívom a na sviečky.

Čas na pečenie koláčikov. Drobné suché pečivo vydrží aj niekoľko dní, 
krémové zákusky či vianočnú tortu pečte radšej až deň-dva pred Štedrým dňom.

Zadovážte si ihličie do vázy. Urobte vianočnú výzdobu vášho bytu či domu.

Urobte si zoznam, čo chcete piecť. Spíšte suroviny a s nákupným zoznamom 
choďte do obchodu, aby ste nenakupovali zbytočnosti. Je druhá adventná nedeľa.

Ak plánujete piecť medovníčky, je ideálny čas. Aby boli počas sviatkov mäkké, 
mali by aspoň týždeň odležať.

Živý vianočný stromček môžete kúpiť aj v predstihu. 
Na svoju hlavnú úlohu počká aj na balkóne.

Skontrolujte, či máte všetko potrebné na sviatky a dokúpte, čo vám chýba.

Niektorí si postavia a ozdobia stromček až na Štedrý deň, no najmä ak máte deti, 
môžete ho postaviť skôr, budú sa z neho tešiť dlhšie.

Na Štedrý deň stačí už len ukuchtiť večeru, prestrieť stôl
a pripraviť sa na tento výnimočný a krásny večer.

UŽ LEN 18 DNÍ  
A PRÍDE JEŽIŠKO

Vyveste si tento kalendár na viditeľné miesto, aby ste na nič nezabudli

Foto na strane: freepik


