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Hatalmas boldogság számunkra, hogy immár tizedik szüle-
tésnapját ünnepli az Elizabeth Nardo Stílusmagazin! A kerek
szám arra inspirálta a Divatházat, hogy valami rendkívülivel
kedveskedjen leendő vendégeinek. 

Ennek fényében 2013-as kiadványunkat – a kínálatunk-
ból nyújtott ízelítő bemutatásán felül –, vendégeink megszó-
laltatásával kívánjuk színesebbé és olvasmányosabbá tenni.

Az idei év számtalan elégedett vásárlója közül egy kü-
lönleges – immár – házaspárt, egy életvidám, energikus
öröm anyát és egy boldog édesanyává lett korábbi vendégün-
ket kérdeztük arról, milyen többletet, pluszt adott számukra
az Elizabeth Nardo-ruha és a Divatházban nyújtotta szolgál-
tatás.

Célunk, hogy olyan embereket mutassunk be, akik meg-
tapasztalták, mit jelent egy kifejezetten a számukra készített,
egyedi Nardo-ruha viselése. A felismerés, hogy „Igen, én is
lehetek különlegesen elegáns és csodálatos” – mindannyiuk
számára óriási élmény volt.

Csodálatos élmény számunkra is, amikor egy vendégünk
magára ölti a megálmodott ruhadarabot, és először pillant a
tükörbe. Meghatottsággal vegyes ámulat keríti hatalmába
ilyenkor a hölgyeket és az urakat egyaránt, akik nemegyszer
alig akarnak hinni a szemüknek. 

Mi pedig ezekért a pillanatokért dolgozunk.
S hogy még sok ehhez hasonló pillanat részesei lehes-

sünk, idén is Párizsig utaztunk, hogy a 2013-as év legújabb
és legszebb menyasszonyiruha-modelljeit hozzuk el önök-
nek. 

De elkészítettük legújabb koktél-, báli, menyecske- és ko-
szorúslányruha-kollekciónkat is. A leendő örömanyák szá-
mára különlegesen elegáns alkalmi ruhákat készítettünk, me-
lyekben valamennyi testalkatú és stílusú hölgy brilliánsan
festhet. 

A Divatház teljes kínálatához látogasson el hozzánk, vagy
keresse fel weboldalunkat a www.elizabethnardo.hu inter-
netes címen.

Stílusmagazinunk azzal a céllal készült, hogy ízelítőt
nyújtson – inspirálva leendő vendégeinket, hogy ők is átél-
hessék az Elizabeth Nardo-ruhák által nyújtott különlegesen
csodálatos érzést. 

Őszinte szeretettel: 

Elizabeth Nardo

Szenzációs jubileumi újdonságok!



E

STÍLUSMAGAZIN 3

Eg
y fi

ata
l p

ár.
..

Egy f iatal pár története 
avagy mire képes a prof izmus és az emberség?

Shahram: Első találkozásunkkor nem volt olyan
ruhaanyaga Elizabethnek, amilyet elképzeltem. Hi-
hetetlen – máig sem értem hogyan – de másnapra
megszerezte, amit korábban hiába kerestem. Elsőre
megértette, mit szeretnék, és megvalósította gyermek-
kori álmom, a fekete nadrágos krém színű szmokin-
got. Mérhetetlen precizitással, a legmagasabb színvo-
nalon készítették el a ruhámat, amiért ezúton is
köszönetet mondok. Szeretem az elegáns ruhákat,
varrattam is több öltönyt és szmokingot külföldi mun-
káim során neves szalonokban, de ez volt a legelső
alkalom, hogy egy szmoking az első próba során tö-
kéletesen állt, igazítani sem kellett rajta. Kedvelem a
szakmájukban maximális profizmusra törekvő em-
bereket. Elizabethben szintén felismertem ezt a jel-
lemvonást.

Katalin, Te is itt találtad meg 
a menyasszonyi ruhádat?
Igen. Amikor Shahrammal eljöttünk szmokingot készít-
tetni, én is körülnéztem. Azt tudtam, hogy hófehér ruhát
szeretnék, Elizabeth ajánlására azonban egy – a bőrszí-
nemhez sokkal inkább illő, krémszínű ruhát is felpró-
báltam, és ez utóbbi valóban sokkal előnyösebb volt.
A választás egy felül nyitott szabású, szolidan elegáns,
gyönyörű ruhára esett, melyben nyitótáncunk, a tangó
is remekül sikerült. Vendégeink egyenesen hercegnő-
inek nevezték megjelenésemet, mely természetesen
tovább fokozta a feledhetetlen este káprázatát.

Hogyan fogalmaznátok meg, mi az a többlet, 
amit Elizabeth Nardo nyújt vendégeinek?
Shahram: A szakmai tudás és a tapasztalat az első ta-
lálkozásunkkor nyilvánvalóvá vált. Ezen felül a ruhák
kivitelezése az utolsó cérnaszálig professzionális,
nem beszélve Elizabeth emberiességéről és szívvel-
lélekkel való odaadásáról. 

Katalin: Úgy gondolom, hogy az itt tapasztalt
szakmai profizmuson felül az odafigyelés és lelkes
megvalósítási – ha úgy tetszik, örömszerzési vágy
példaértékű. Nem beszélve Elizabeth olyan extra lé-
péseiről, minthogy eljött, hogy az esküvőnk előtt se-
gítsen felöltözni, és a fotózásnál is segített.

Olyan emberi értékek ezek, melyek mindenki szá-
mára például szolgálhatnak.

 Szeptember 7-én tartotta esküvőjét a pécsi Kikelet
Szállodában a fiatal orvos házaspár, Katalin és 
Shahram. Mindketten Elizabeth Nardot választották,
hogy megtalálja és elkészítse számukra a megálmo-
dott esküvői ruhákat. A finom, elegáns házaspár es-
küvőjük előkészületeiről és sikeréről mesélt nekünk.

Mióta ismeritek egymást?
Katalin: 7 éve a Pécsi Orvostudományi Egyetem kli-
nikai gyakorlatán ismerkedtünk meg, és Shahram
idén nyáron kérte meg a kezem. 

Úgy tudom, Shahramnak határozott 
elképzelései voltak a vőlegény ruháját illetően.
Shahram: Valóban. Még gyerekkoromban láttam egy
James Bond-filmet, amelyben Sean Connery impo-
záns szmokingot viselt. A ruhának fekete nadrágja és
krémszínű felsőrésze volt, széles derékpánttal és fe-
kete csokornyakkendővel. Már akkor elhatároztam,
hogy ha egyszer megnősülök, ilyet fogok viselni. Sok
helyen nézelődtünk, de nem akadtunk az ideális da-
rabra. 

Hogyan találtatok az Elizabeth Nardo Divatházra?
Shahram: Már-már Budapestre készültünk utazni
szmokingot vásárolni, - az esküvőnk előtt mindössze
tíz nappal –, amikor Katalinnak eszébe jutott, hogy
egy színházlátogatás alkalmával a kezébe került egy
leporelló a Divatházról. Így kerestük fel személye-
sen is a Szalont.

Mit tapasztaltatok ide érkezésetekkor?
Katalin: Profizmust és mérhetetlen szakmai alázatot.
Shahramnak konkrét elképzelései voltak, de Elizabeth -
 et ez cseppet sem vetette vissza. Kihívásnak tekintet-
te, hogy megvalósítsa mindazt, amire vágyunk. Rit-
kaságszámba menő emberiességet és odafigyelést
tanúsított felénk.
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Villány, Baross Gábor u. 78/B. 
Tel./fax: +36-72-611-175
info@halasipince.com

www.halasipince.com

Álomesküvő
Minden jegyespárnak fontos, hogy olyan 
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Reneszánszukat élik a könnyed, fiatalos eleganciával
készült koktélruhák. A szalagavatókon és gólyabálo-
kon tündökölni kívánó ifjú hölgyek számára egyedi-,
a legújabb trendnek megfelelő modelleket terveztünk.

Kínálatunkban páratlanul gazdag választékra talál-
nak leendő fiatal hölgy vendégeink, de az egyedi ter-
vezésű ruhaötleteket is szívesen megvalósítjuk. Ekok
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Hitvallásom:

Minden ember egy egyszeri, megismételhetetlen csoda. Hiszem,
hogy az embereknek nem szabad leértékelniük saját értékeiket,
és nem szabad hagyniuk, hogy ezt mások megtegyék. Min-
denkiben ott van a szépség, s ha ezt felfedezi magában, megtalálta
a csodát. Szeretném, ha Te is megkeresnéd saját egyéniségedet
és stílusodat, s nem hagynád, hogy elvesszél a szürke tömegben.
Legyél önmagad!

Elizabeth Nardo

Mesterfodrász: Körző Kriszna, 20/991-6999

Elizabeth Nardo- 
koktélruhák
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Smink: Latos Mariann, 30/475-8721 Fodrász: Paragi Sbina, 20/775-3773
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Ézerek: Amulett Ézer, Irgalmasok utcája 3.
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Fotó: Dény Zsolt, 30/319-9550, www.deny.hu Design: Merko Kft., Merényi Tamás, 70/319-0340



STÍLUSMAGAZIN 1716 ELIZABETH NARDO

kok
télr

uh
a



18 ELIZABETH NARDO

A
feh

érn
em

ű
A láthatatlan nőiesség
A tökéletes megjelenéssel rendszeresen és szakmailag megalapozottan foglalkozó Elizabeth Nardo
ezúttal a női öltözet alapjául szolgáló fehérneműk világában segíti elkalauzolni hölgy olvasóit.

Tapasztalatod szerint mennyire ismerik a nők a fehérneműket?
A divatszakmában eltöltött hosszú évek alatt arra döbbentem rá, hogy hölgy vendégeink zöme csupán
szükséges kiegészítőnek tekinti a fehérneműket, de különösebb jelentőséget nem tulajdonít nekik.
Amikor ruhát próbálunk, mindig el szoktam mondani nekik, hogy a fehérneművel kell kezdeni min-
dent. 
Nyitottak a javaslataidra e téren?
Azt hiszem, minden nő örömmel fogadja a segítséget, hogy megjelenése még tökéletesebb és har-
monikusabb legyen. Amikor egy hölgy például felveszi a számára javasolt melltartót, és saját sze-
mével tapasztalja meg a különbséget, nagyon boldog vagyok. 
Mi a legfontosabb, amit egy nőnek tudnia kell a fehérneműkről?
A nőknek három típusa létezik e téren. Aki túlságosan kicsinek vagy nagynak tartja a mellét, illetve
akinek lehetősége volt, és orvosi segítséggel érte el, amit szeretett volna. 

Mivel gyakran önbizalmi kérdés válik a mell méretéből vagy alakjából, hihetetlenül fontosnak
tartom, hogy a hölgyek megismerkedjenek a számukra tökéletes fehérneműkkel, és azt megfelelően
viselni is tudják. A melltartó például akkor jó, ha a mellnek fix, stabil tartást ad, és ezt a tulajdonságát
mozgás közben is megtartja. Ezt pedig úgy lehet elérni, ha a két kosár közötti merevítő egész magasan
mellközépig ér, ezzel biztosítva tartást a kosaraknak. A jó melltartó a teljes mellet megemeli, és a
test elé, előre hozza. Optikailag vékonyítjuk így a női testet, és csodálatos dekoltázst tudunk elérni,
ami egy alkalmi megjelenésnél elengedhetetlen.

Az Elizabeth Nardo Divatház a 70/A mérettől egészen a 110/F méretig kínál melltartókat. Van
olyan kedves hölgy vendégünk, aki rendszeresen visszajár hozzánk, hogy a számára tökéletes fehér-
neműt újra és újra megvásárolja magának. Menyasszonyainknak komplett fehérneműszetteket kíná-
lunk – akár alakformáló – alsóneművel, harisnyával, melltartóval és igény szerint fűzővel.
Hogyan kapcsolódik az elmondottakhoz az Elizabeth Nardo-életérzés?
Szeretném, ha minél több hölgy átélné az „Úristen, de gyönyörű vagyok!” – érzést.

Mert egy Elizabeth Nardo-ruha és a hozzá illő tökéletes fehérnemű mindenkiből a lehető legszeb-
bet hozza elő. 

Olyan érzés ez, ami nem hasonlítható semmihez. A tökéletes megjelenés egyfajta felszabadult
boldogságérzést vált ki vendégeinkből, amire csak egy egyedileg tervezett és készített ruha képes.
Amikor egy nő azt érzi, hogy minden, amit visel, egységet alkot, ő maga pedig egyszeri és megis-
mételhetetlen csodája az univerzumnak. 

Amikor teljes szépségében ragyog, kivirul, mint a legszebb tavaszi virág, akkor érzi meg az
 Elizabeth Nardo-életérzést!
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Broadway 
a hétköznapok eleganciája
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Broadway: új márka Elizabeth Nardótól
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Koszorúslány-, 
és báliruha-kínálat
Stílusmagazinunkban 2013-as kollekciónkból – a tel-
jesség igénye nélkül - nyújtunk ízelítőt leendő hölgy
vendégeinknek. 

Vadonatúj modelljeink tervezésekor igyekeztünk
sokszínűségre és egyedi megoldásokra törekedni.
Kollekciónk összeállításakor valamennyi korosztályú
és testalkatú hölgyre gondoltunk.

Hogy felöltve egy Elizabeth Nardo-darabot, min-
den kedves vendégünk megérezze azt a különbséget,
amit csak egy egyedileg tervezett ruha tud nyújtani. 



A hintó története:
Nagyapám dédelgetett álma volt, hogy egy felejthetetlen él-
ménnyel ajándékoz meg bennünket esküvônk napján. Hagyo-
mánytisztelô ember lévén, eltökélte, hogy készít egy korhû hin-
tót. Választása egy XVIII. századbeli , Viktória királynô által
használt hintóra esett. Több évi kutatómunka, aprólékos, gon-
dos tervezés és kézmûves munka révén Galambos Sándor, világ-
hírû hintó készítô mester segítségével kelt életre ez a csodálatos
„MÛ”. Az élmény valóban leírhatatlan volt, az idôben vissza -
utazva érezni a rokonok, barátok, ismerôsök ôszinte szeretetét,
fantasztikus érzés volt.

Elérhetôségünk: 
Tamás Róbert & Tamásné Kamantzi Adrienn
7668 Keszü, Petôfi S. u. 130.
+36 30 436 7205, tamasrobi6@freemail.hu

Tegye egyedivé esküvôje napját 

egy XVIII. századbeli korhû hintóval!

Tegyen velünk egy idôutazást, 

teljeskörû korhû megjelenést 
biztosítunk! 
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Fantasztikus élményben volt részem nemrég, s
szeretném ezt az élményt most megosztani önök-
kel. Az élmény, ami bevallom, felejthetetlen szá-
momra.

Mindig is rajongtam a szép festményekért, a
szép képekért, de sajnos az utóbbi idôben roha-
nó világunk elszakított attól, hogy a kiállításokra
eljussak. A sors szerencsére úgy hozta, hogy
megismerkedtem Lisa Elinor festômûvésznôvel,
aki egy finom kávé mellett egy szálloda panorá-
más teraszán mesélt galériájáról. Arról a galériá-
ról, ami saját festményei mellett bemutatja közel
200, a hazai kortárs festészet élvonalába tartozó
gyönyörû képet 50 festômûvész mûtermébôl.

Mondanom sem kell, azonnal felcsillant a sze-
mem, hiszen ez a galéria nagyon különleges,
ugyanis egyedülálló módon HÁZHOZ JÖN! Be-
vallom, elôször alig hittem el, hogy élôben az ott-
honomban tudom megcsodálni ezeket a mes-
termûveket.

A kiállítás és a tárlatvezetés fantasztikus és kü-
lönleges volt! Soha nem láttam ilyet, hogy a fest-
ményeket élôben is és a legújabb digitális képi
formában is meg tudom egyszerre csodálni. Rá -
adásul mindezt az otthonomban!

A képek gyönyörûek, és elérhetô áron akár
kamatmentes részletre is megvásárolhatók. Be-
leszerettem! Arról az elônyrôl, hogy bármely
számomra tetszô festményt azonnal megtekint-
hettem abban a környezetben, ahova tenni sze-
retném, a jövôben nem szeretnék lemondani.

A festményeket szeretôknek ajánlom, éljék
meg ezt az otthonukba hozott fantasztikus tár -
latvezetést.

Amikor a Galéria házhoz jön

„Lisa Elinor Utazó Kiállítása lehet�séget
adott arra, hogy a képeket akár a leendô helyükön is megnézhessem.”

„Soha nem láttam ilyet, hogy a fes
tményeket 

élôben is és a le
gújabb digitális

 képi formában 

is meg tudom egyszerre csodá
lni. 

Ráadásul mindezt az otthon
omban!”

Lisa Elinor Utazó Galériája kortárs mû -
vészeti Galéria, ahol 50 festômûvésztôl
láthatók festmények, közel 200 kortárs
alkotás, más-más stílusban.

Immár 18 éve foglalkozik festmények-
kel, így Magyarország egyik legismertebb
kortárs szakértôjének számít.

Saját alkotásai méltó helyet foglalnak
el az olyan ismert festômûvészek képei
mellett, melyek a legkedveltebbek a
gyûj tôk körében.

Képeire jellemzô a fiatalos lendület,
életvidám színek, így azok igen népszerû
díszei az otthonoknak.

Lisa Elinor munka közben

Festménybemutató Elizabeth Nardo otthonában 
Lisa Elinor Utazó Galériája

Elérhetôség:   
e-mail: info@lisaelinor.com

www.lisaelinor.hu 
Tel: +36 20/ 364–9696



Ö

28 ELIZABETH NARDO STÍLUSMAGAZIN 29

Ez
eke

t a
 m

od
ell

eke
t ö

röm
an

yá
kn

ak
 aj

án
lju

k Örömanyáknak
„Drágám, de gyönyörű vagy!”

Nagy eseményre készült 2012 nyarán a pécsi Tóth
család. Legidősebb fiuk esküvőjét tartották augusz-
tusban. Az örömanya, Erzsike is szeretett volna az ifjú
pár eleganciájához méltó, ünnepi öltözetben megje-
lenni a várva várt napon. Ruhája hatalmas sikeréről
beszélgettünk vele.

Határozott elképzeléseid voltak az örömanya- 
ruhádról?
A 2012-es Esküvő Kiállításon már nézegettem az 
Elizabeth Nardo-ruhákat, a Stílusmagazint is hazavit-
tem magammal. Néhány modell különösen tetszett.
Több üzletben is jártál, keresgéltél. 
Mi volt a tapasztalatod?
Sok tanakodás után egy boltban lefoglaltam egy ru-
hát, de nem voltam biztos a dolgomban. 

A legtöbb helyen mindenáron el akartak adni nekem
akár olyan darabot is, amiben nem éreztem jól magam,
de találkoztam szinte teljes érdektelenséggel is.
Miért döntöttél úgy, hogy felkeresel bennünket?
A végső elhatározásra egy kedves kolleganőm, Iluska
vett rá, aki – látva tanácstalanságomat – segíteni sze-
retett volna. Sok jót hallottunk a Divatházról koráb-
ban, így hát személyesen is ellátogattunk ide.
Milyen volt a fogadtatás Elizabeth Nardónál?
El nem tudom mondani a különbséget. A Divatház fi-
nom eleganciája és hangulata az első pillanatban ma-
gával ragadott. Az itt dolgozó szakemberek kedves-
sége és profizmusa olyan élmény volt számomra,
mellyel manapság alig találkozni. 

Elizabethtel a styling roomban beszélgetni kezd-
tünk arról, hogy mit szeretnék, mik az elképzeléseim.
Közben egy profi varrónő méreteket vett rólam, El-
izabeth pedig rajzolni, tervezni kezdett! Élmény volt
látni, micsoda átéléssel dolgozik!
Könnyen rátaláltál a tökéletes darabra?
Először is örömanyaként megtanultam, hogy a jó fe-
hérnemű és annak helyes viselete milyen fontos. 
Elizabeth őszintén, de mérhetetlen profizmussal és 
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tapintattal mondta, ha valami nem állt jól, és mutatott
helyette testalkatomhoz és egyéniségemhez illő szí-
neket, fazonokat.

Végül egy zöld színű hosszú szoknyából és csipke
felsőrészből álló ruhát választottunk ki. A felsőrészt
külön nekem tervezték és varrták meg. Fantasztiku-
san szép lett! Amikor magamra öltöttem, nem akar-
tam hinni a szememnek! Minden túlzás nélkül mond-
hatom, hogy túl az ötvenen, egy vadonatúj énemet
fedeztem fel! A saját bőrömön tapasztaltam meg,
hogy ruha és ruha között micsoda különbség van! 
Milyen visszajelzéseket kaptál a környezetedtől?
A lányomon kívül – aki elsírta magát, amikor meglá-
tott – senki nem látta a ruhámat, csak az esküvő nap-
ján. Otthon öltöztem fel, és az alkalmi sminkben és
frizurában léptem a családom elé. A férjem először
egy pillanatra rám nézett, aztán megtorpant. „Drá-
gám, de gyönyörű vagy!” – mondta, és őszinte elis-
meréssel csodálta új külsőmet. Ruhámnak és megje-
lenésemnek az esküvőn is hatalmas sikere volt.
Bevallom, jólesett a sok dicséret és bók, melyben
valljuk be, nincs mindennap része egy örömanyának.
Külföldről érkezett – szintén divattal foglalkozó –
vendégünk külön lefényképezett, annyira megragadta
ruhám kreativitása, egyedisége. Az esküvő csodála-
tosan sikerült, hajnali öt órakor még ebben a ruhában
táncoltam az asztal tetején! Fantasztikus volt elismerő
bókok gyűrűjében ünnepelni, s megélni a nőiség
újabb csodáját Elizabeth Nardo jóvoltából. 

Vinotéka  Tekepálya  Tekepálya  Szállás  Étterem  Wellness
Keresse a facebook oldalunkat!Keresse a facebook oldalunkat! www. facebook.com/BelvardiFogado

7747 Belvárdgyula, Ady E. u. 3. +36 20/383–5000
belvardifogado@gmail.com www.belvardifogado.hu

Legénybúcsú ingyenes tekepálya

használattal a pince szinten.

180 fő befogadására, lakodalmak, családi 
rendezvények helyszínére alkalmas étterem.

A szálláslehetőség az ifjú pár részére ingyenes,

a  vendégek részére kedvezményes áron.

Grátisz wellnesshasználat az ifjú pár részére az eskűvőt 

követő napon.
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Ragyogó mosoly, 
styling siker

Lisa Elinor festőművész és Galériatulajdonos régi kedves ba-
rátnőm. A magas, karcsú, fiatal hölgy már tervezte egy ideje,
hogy igénybe veszi styling-szolgáltatásunkat. 

Néhány héttel ezelőtt a 2013-as Stílusmagazin fotózásán lá-
togatott meg, és az alkalom szülte a csodálatos sikert!

Levélben számolt be élményeiről.

„Kedves Elizabeth!
Régóta szerettem volna ellátogatni egy profi fotózásra, hogy
lássam, hogyan készül egy Stílusmagazin. Élmény volt szá-
momra a szaktudás és a csapatmunka ily magas szintű egységét
testközelből átélni. Bátorításodnak köszönhetően pedig hatal-
mas kalandban volt részem. Őszinte barátságunk és szakmai
profizmusod serkentett a lépésre, hogy próbára tegyem önma-
gam, és felöltsek néhány modellt, profi asszisztenciád segítsé-
gével.

Magas, vékony testalkatom miatt gyakran nehezen találtam
előnyös ruhát magamnak.

Korábban a sportosan elegáns és a klasszikus, üzleties stí-
lusú viseleteket részesítettem előnyben. Most viszont a segít-
ségednek köszönhetően új formákkal és színekkel gazdagod-
tam.

Hivatásomból adódóan festménykiállításokat prezentálok,
tárgyalásokat folytatok. 

Éppen ezért szerettem volna, ha az üzleti életbe illő elegáns
ruhát, illetve a hétköznapokra való darabokat is találunk szá-
momra. Remek érzés volt, hogy az általad tervezett ruhákban
nőiesnek és szépnek éreztem magam, mintha mindennap szín-
házba mennék! 

Egyfajta felszabadult boldogságérzés kerített hatalmába,
olyan, amikor az ember mindig mosolyogna. Felöltöztetted a
testemet, de ami még fontosabb: a lelkemet is. 

A csodálatosan sikerült ruhapróba és fotózás hatására úgy
döntöttem, igénybe veszem stylingszolgáltatásodat, hogy ruha-
táramat a segítségeddel tervezett és készített modellekkel gaz-
dagítsam.

Őszintén ajánlom minden hölgynek, hogy éljék át ezt a sem-
mivel nem hasonlítható érzést, amit Elizabeth Nardo és csapata
nyújt.

Egy festészeti alkotásban mindig a tökéletességre törek-
szem, azt keresem. Most már tudom, hogy saját megjelenésem-
mel kapcsolatban is lehetséges ilyen elvárásokat támasztanom.
Hálával és köszönettel tartozom ezért Neked.

Lisa Elinor”

SStyling 
exclusive

Elizabeth, több éve foglalkozol stylinggal is. Az évek során
mit tapasztaltál, a hölgyek milyen elvárásokkal érkeznek
hozzád?
Legtöbb vendégünk, aki igénybe veszi stylingszolgáltatásunkat,
a feltett kérdésre, hogy milyen elhatározásból keresett fel ben-
nünket, azt a választ adja, hogy nem érzi jól magát a bőrében,
nem tudja, mi áll jól neki, szeretne többet kihozni önmagából
a megjelenése segítségével.
Volt olyan kedves ügyfelünk is, aki elmondta, hogy nem volt
jó példa előtte a családja nőtagjai között, s így nem tanulta meg,
mi előnyös számára, milyen fortélyokkal teheti önmagát még
vonzóbbá és nőiesebbé. 
Míg korábban, a világháborúk előtt szakmájukat magas szinten
űző varrónőkhöz jártak a hölgyek – gyakran lánygyermekeik
kíséretében – hogy egyedi ruhákat varrassanak maguknak, má-
ra egyre kevesebben tulajdonítanak jelentőséget az egyéniség
öltözködésben való hangsúlyozásának, pedig éppen ez volna a
lényeg.
Hogy képzeljünk el egy stylingot? Miből áll egy ilyen jellegű
találkozás?
A hölgyekkel kettesben lemegyünk a Divatház földszintjén ta-
lálható styling roomba, ahol kényelmesen elbeszélgetünk egy-
mással, megismerkedünk. Ezek az alkalmak kizárólag vendé-
geinkről szólnak, hogy minél alaposabban feltérképezhessem
egyéniségüket, stílusukat, lelki alkatukat, céljaikat. Mindezek
pontos ismerete elengedhetetlen, hogy a lehető legtökéletesebb
eredmény szülessen.
Nagyon fontos, hogy a stylingnak nem az a célja, hogy meg-
változtassuk a hölgyeket, hanem hogy felszínre hozzuk a ben-
nük szunnyadó nőiességet, akit önmaga vagy a környezete –
általában nem tudatosan, de – elnyomott.
Milyen reakciókkal találkozol leggyakrabban egy-egy sike-
res styling után?
Amikor napvilágra kerülnek egy nő korábban ismeretlen érté-
kei, és ezek kellő mértékkel hangsúlyt kapnak egy-egy ruha ál-
tal, rendszerint hatalmas katarzist élnek át vendégeink. 
Itt nem számít sem az életkor, sem pedig a testalkat. A felisme-
rés, hogy „Ez valóban én vagyok?, De gyönyörű lettem!” –
minden hölgyvendégünknek számára elérhető.
A szolgáltatást igénybe vevő hölgyektől milyen visszajelzé-
sek érkeznek feléd? Mennyiben változott meg az életük a
styling után?
Az új megjelenés új sikereket rejt magában. Mindig az a kérdés,
hogy a külvilág azt látja-e rólunk, amit láttatni szeretnénk. 
Vendégeink elmondása szerint nem csupán a ruhatáruk, az éle -
tük változott meg. Környezetük, párjuk elismerése, bókjai új
energiákkal tölti fel mindennapjaikat. Újra NŐnek érzik magu-
kat, nagybetűvel. 
Új lehetőségek nyíltak meg előttük szakmájukban, magánéle-
tükben, s mindezt új külsejüknek köszönhetően érték el. 
Kedvenc mondásom, miszerint: „Soha nincs második első be-
nyomás!”, vendégeink életében nyer visszaigazolást, arra buz-
dítva ezzel bennünket, hogy minél több hölgy számára nyújt-
hassunk segítséget a jövőben is. 

Ilyen ruhában érkezett...

...és  
Elizabeth 

Nardo 
ruháiban



34 ELIZABETH NARDO STÍLUSMAGAZIN 35

alk
alm

i, b
áli

...

me
ny

ass
zon

yi,
 m

en
ye

csk
e...

Menyasszonyi, 
menyecske- és 
báli ruhák nagy 

választékban 
42-es méret 

felett is.

Bianka évek óta 
modellünk. 

Idén meglepődve 
tapasztaltuk, hogy már 

38-as méretű. 
Ezért a fotókon látható
egyes ruhákban kicsit 

erősítettük... 

Ezért Bianka, 
elnézésedet 

kérjük. :)



Pécs, Siklósi út 22. Telefon: (72) 222-378
Bonyhád, Dózsa Gy. u. 2/B. Telefon: (74) 453-861
Dombóvár, Ady E. u. 46. Telefon: (74) 464-722

www.drpadlo.hu

Ahol az árak 
a földön járnak!

Kedves ifjú pár!

Gratulálunk döntésetekhez, és kívánjuk, hogy életetek min-
den percében vegyen körül benneteket a szeretet, az egész-
ség és a jólét!

Kívánjuk, hogy megálmodott életetekhez álomotthonoto-
kat megvalósíthassátok.

A Dr. Padlónál felkészült szakembereink széles és bőséges
árukínálattal állnak rendelkezésetekre, legyen szó akár a pad-
ló burkolásáról, vagy a megfelelő függönyök, drapériák vagy
kiegészítők kiválasztásáról.

Segítünk, hogy a közös lakásotok, házatok a közös 
otthonotokká váljon.

DR. PADLÓ

a parka s a szőnyeg országa!
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Folytatván a megkezdett hagyományt, Elizabeth Nardo
idén is ellátogatott a világhírű párizsi Fashion Week-re,
hogy leendő menyasszonyainak a legszebb ruhákat hoz-
za el. 

A gyönyörű ruhákat egyedi elegancia, finom vonalve-
zetés és változatosság jellemzi. 

A több száz darabos kollekcióból minden hölgy meg-
találhatja álmai ruháját, de az egyéni elképzeléseket is
örömmel valósítjuk meg.

Pá
riz

s

2013-as menyasszonyi 
modellek Párizsból

MK 131–24
MK 135–28 MK 135–45
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Méltósággal
született!

Megható és egyben felejthetetlen pillanatok részese
lehettem nemrég. Egy kedves, fiatal feleség és édes-
anya ismerősöm, akit tavaly – kismamaként – aján-
dékoztam meg dr. Lenkei Gábor: Méltósággal meg-
születni és szülni című könyvével, újra meglá-
togatott, hogy meséljen az életében bekövetkezett
hatalmas változásokról, és az átélt csodáról! Fan-
tasztikus volt látni boldogságát! 

Mi lett az ajándékkönyv sorsa, amikor hazavitted?
Bevallom, amikor megkaptam a könyvet, egy ideig csak
lapozgattam, nézegettem. Aztán egyszer csak belevetet-
tem magam az olvasásba. Olyannyira magával ragadtak
az olvasottak, hogy gyakorlatilag egy szuszra végigér-
tem rajta. 

Mi volt a legfontosabb üzenete számodra?
Megerősített a magzati kommunikáció fontosságában,
és a pozitív gondolkodásban, mely az első pillanattól
fogva hatással van a kicsire már az anyaméhen belül.
Hogy van lehetőségünk a választásra. Hogy igenis, le-
hetséges úgy megélni a születés pillanatát, mind a ba-
bának, mind a mamának, hogy az öröm és eufória le-
gyen.

Egyszerű és mindenhol kivitelezhető alapelveket be-
tartva, valóban élmény lehet az élet legcsodálatosabb
momentuma. A segítő környezet, a fények, a hangok és
a légkör mind-mind az új kis élet első másodperceinek
részesei, melyek rendkívül erős hatást gyakorolnak a ké-
sőbbiekre. Igyekeztünk minél bensőségesebbé tenni az
említett körülményeket.

Milyen változások következtek be az életetekben?
Csodálatos érzés megélni az olvasottakat! Meggyőző-
désünk, hogy a könyvnek köszönhetően  kiegyensúlyo-
zott és nyugodt kisfiunk született. Bármerre járunk, min-
denütt csodálják kedves nyitottságát, és többen meg is

Megtalálhatjuk a választ Dr. Lenkei Gábor 
A szépség és a kollagén címû zsebkönyvében

„Szervezetünk víztartalma, divatos szóval hidratáltsága fôképpen 
a kollagén mennyiségétôl és minôségétôl függ. A legegyszerûbb, ha
a kocsonyára gondolunk. Mibôl keletkezik a fi noman remegô zselé? Vajon 
miért fôzzük órákon át a malac fülét, körmét és egyéb cupákos részeit,
amikor kocsonyát készítünk? Azért, hogy belefôzzük a kocsonyalébe az
ilyesféle részekben nagy mennyiségben található kollagént. Ezt követôen
csak hûvösre kell tenni egy kicsit, és a belefôzött kollagéntôl a tányérnyi
kocsonyalé megdermed. Ez a csodálatos fehérjeféle ugyanis magához
láncolja, »rabul ejti« a vizet. A kollagén a testünkben is – például
a bôrben – vizet szippant magához. Minél több és minél jobb minôségû
a kollagén, annál több vizet képes megkötni.

Így gondoskodik az élô szövetek megfelelô hidratáltságáról, ezen
keresztül a rugalmasságáról és fi atalon maradásáról. A még üde, fi atal
kollagénhez kötött nagy mennyiségû víztôl olyan ruganyos, feszes a
babák és kisgyermekek bôre. Természetes módon hidratált. Finom,
puha, rugalmas és gyönyörû.”

Ha kíváncsi arra, hogy milyen szerepet szánt a természet a kollagénnek 
szépségünk megôrzésében és helyreállításában; vagy ha szeretné tudni, 
hogy a kollagén miért fontos a testi egészség és a jóllét szempontjából,
vagy ha csak egyszerûen kíváncsi arra, hogy mi is az a kollagén; 
akkor feltétlenül olvassa el Dr. Lenkei Gábor A szépség és a kollagén címû
zsebkönyvét!

Dr. Lenkei Életerô Centrum – Pécs
Új Forrás Üzletház mélyföldszint
Bajcsy-Zs. u. 9. a Centrum parkolóval szemben

Amennyiben ezzel a magazinnal jön be hozzánk és megvásárolja
Dr. Lenkei Gábor legújabb könyvét, amelynek címe Betegségnek tûnô állapotok,
megajándékozzuk A szépség és a kollagén címû zsebkönyvvel.
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Mitôl olyan fi nom a babák bôre?

25% kedvezmény+
ajándék zsebkönyv

250 Ft!Csak

kollagén hirdetés A4.indd   1 2012.09.19.   14:51

fogalmazták már, hogy „Micsoda harmónia árad ebből a
gyermekből!” Tény, hogy sok mindenben változtunk mi ma-
guk is. Már kismamaként rengeteget beszélgettünk vele, mint
teljes értékű családtaggal. 

Világra jövetele óta pedig igyekszünk biztatással, báto-
rítással és mérhetetlen sok szeretettel körülvenni őt. Igazi
család lettünk, és ezzel semmi más nem ér fel! Átértéke-
lődtek a dolgok, tudjuk már, mi a fontos az életben, és pró-
báljuk a lehető legteljesebben megélni az ajándékba kapott
pillanatokat.

Véleményed szerint miért érdemes elolvasni ezt a könyvet
a leendő édesanyáknak?
Magával ragadott, hogy egy szülész orvos írta, innentől
kezdve hitelessé vált számomra minden gondolata. Tiszta és
egyszerű, amolyan magától értetődő benne minden. 

Saját bőrömön tapasztalva a benne leírtakat, fantasztikus
választási lehetőségnek tartom. 

Őszintén kívánom, hogy minden leendő édesanya profi-
táljon hozzám hasonlóan a könyvben leírtakból.

E sikereken felbuzdulva továbbra is
megajándékozunk minden bennünket
meglátogató menyasszonyt és leendő
édesanyát az említett könyvvel!
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A klasszikus 
stílus jegyében,
érdemes megtekinteni a mi - 

nőségi textíliák széles válasz-
tékát üzleteinkben.  Jeles ünne - 
pekre, esküvői és egyéb ren-
dezvényekre különös gondos-
sággal tervezünk és választunk 
az alkalomhoz illő anyagokat. 
Pedig nemcsak a kiemelten 
fontos eseményeken, hanem 
a mindennapjainkban is jelen 
van életünk során, megérint 
bennünket  a szép textil. Szeret-
jük, ha finom, puha tapintású, 
színeiben gazdag, amely olyan 
fontos otthonunk meghitt és 
kellemes kialakításához. 

A jól megválasztott textíliával 
emelhetjük komfortérzetünket, 
a színekkel fokozhatjuk hangu-
latunkat, és megvalósíthatjuk 
azt az álmot, amelyet  mindenki 
a saját egyéniségének és krea-
tivításának megfelelően alakít-
hatja ki a stílust. 

Ebben segítenek kitűnő szak- 
em bereink: a  tervezéstől a kivi - 
telezésig.  Termékeinket: függöny, 
sötétítő, bútorszövet, kedvező á -
ron biztosítjuk  magánszemé  lyek, 
szállodák és közületek részére 
egyaránt.

ZUZU TEX 
Lakástextil Nagy- és kiskereskedelem

Központi üzletünk: 7623 Pécs, Tüzér u. 13. Függönyszalon
Belvárosi üzletünk: 7621 Pécs, Rákóczi út 35-37.
Telefon: 72/ 212 471, +36 30 377 67 42
www.zuzutex.com
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„Tökéletes választás volt a Kikelet! A hotel személyzete rengeteg terhet levett a vállunkról, és
szinte mindent megszerveztek helyettünk! Csodálatosan feldíszítették a teraszt és az éttermet.
Házi készítésű tortáikat az összes vendégünk dicsérte! Minden az elképzelésünk szerint zajlott,
csodaszép esküvőnk volt! :-)" Zsófi és Máté, 2012. 04. 28.

„Csodaszép a kilátás, éjszaka pedig fényben úszik a város. Az ételek kifogástalanok, ízletesek,
a dekorációban és egyéb ötletek kivitelezésében nyitottak.  A távolabbról érkező vendégeknek szo-
bát tudtak biztosítani, kényelmes és elegáns megoldás. A nagy napunkon mindenki tökéletesen
elégedett volt, bennünket is beleértve. Az ott dolgozók kedvesek és segítőkészek voltak minden-
ben. Bátran ajánljuk minden ifjú párnak!” Réka és Attila, 2012. 05. 12.

„Másfél év tervezgetés és két esküvőkiállítás után esett a választásunk a Hotel Kikeletre, pedig ez
volt az a hely, amit meg sem akartunk nézni, mondván, nekünk ez úgyis túl drága. Ezután rá kellett
jönnünk, olcsóbb, mint sok másik étterem, és messze a legelegánsabb. Nem volt szükség külön
esküvőszervezőre, dekoratőrre, cukrászra. Nem kellett szervezkednem és aggódnom, hogy min-
den rendben legyen, mert mindent készen kaptunk, úgy, ahogy kértük. Összességében így néhány
hónappal az esküvő után is úgy érzem, hogy remekül választottunk. Ennél zökkenőmentesebben
és tökéletesebben nem is telhetett volna az a nap, amit a vendégek visszajelzései is alátámaszta-
nak. Millió köszönet ezért a Hotel valamennyi dolgozójának!” Melinda és Norbi, 2012. 06. 02.

„Nagyon jó érzés volt minden vendégünk arcán az elégedett mosolyt látni. Mediterrán stílusú
svédasztalos ebéd, könnyed nyári esküvői torta, egyszerűen elegáns asztaldíszítés, és mindez
megfizethető áron. Csak ajánlani tudnám mindenki számára, aki szeretné egy színvonalas, gyö-
nyörű helyen, finom ételekkel, italokkal megünnepelni élete egyik legszebb napját. Személy sze-
rint én ugyanazt az euforikus érzést éreztem nap végén, mint kislányom születése után, és ehhez
nagymértékben hozzájárult a Hotel Kikelet is. Köszönjük!” Csilla és Csaba, 2012. 06. 09.

„Egyszer régen voltam a Hotel Kikeletben és akkor elhatároztam, hogy ha férjhez megyek, min-
denképpen itt szeretnék. Gyönyörű helyszín, kilátás a városra. 2012. 08. 24-én valóra váltak az
elképzeléseim. Mindent sikerült úgy megszervezni, ahogy azt megálmodtam. Egyszerű, de mégis
elegáns díszítés, kiváló ételek, udvarias kiszolgálás. Az az igazság, hogy olyan jól sikerült az es-
küvő, hogy bármikor megismételném ☺.” Kata és Tamás, 2012. 08. 24.

„Nagyon örülünk, hogy a Kikeletet választottuk a teljes esküvő helyszínéül. Kifogástalan volt a
menü és a torták is, amit külön kérésünk alapján alkotott a cukrász. Az önkiszolgáló italpult pedig
praktikusnak és követhetőnek bizonyult. Bár a szálloda enteriőrje is nagyon igényes, az esti han-
gulat és panoráma vett le mindenkit a lábáról.” Timi és Dávid, 2012. 07. 07.

„Ahogy az esküvői meghívónkban állt, úgy az életben is azt valljuk, amit egyszer Michelangelo
mondott: – Ami szép, az jó is!  Számunkra ezt a Hotel Kikelet tökéletesen testesítette meg. A leg-
szebb mediterrán hangulatú környezet és panoráma, az egyedi és különleges ízlésvilág ta-
lálkozik a magas színvonalú és precíz kiszolgálással, szervizzel, gasztronómiával, reprezentáci-
óval, ideális ár-érték aránnyal. Mindenki számára csak ajánlani tudjuk!” Andrea és Norbert,
2012. 07. 21.

„A szervezés külföldről e-mailen és telefonon keresztül zökkenőmentesen, nagyon egyszerűen
történt, minden kérésünk, ötletünk nyitott fülekre talált. Tanácsokat kaptunk a szertartással, menü-
vel, tortával kapcsolatban. A hotel vezetése nagy szeretettel és kreativitással szervezte meg életünk
legszebb napját. Az ételek és édességek minőségével, a kedves kiszolgálással maximálisan elé-
gedettek voltunk, a jövőben bármilyen rendezvény kapcsán mellettük döntünk majd.” Vera és Patrik,
2012. 08. 11.

„Ilyen sok kézzelfogható szeretetre és gondoskodásra nem számítottunk, bár az elejétől fogva tud-
tuk és éreztük, hogy jó helyen vagyunk. Az esküvőnk vidám, szépséges, megható és csodás volt.
10 év múlva ismét nálatok ünnepeljük az évfordulót, de addig sem fogjuk kibírni, hogy ne mehes-
sünk hozzátok! Hálás köszönet a Hotel Kikelet csapatának!” Rita és Péter, 2012. 08. 03.

„Ha egy szóval szeretnénk jellemezni az esküvőnket, egyszerűen tökéletes volt. Úgy sikerült, ahogy
elképzeltük. Gyönyörű volt a díszítés a teraszon és a termekben egyaránt, a helyszín maga kü-
lönleges hangulatot árasztott. A vacsora és a kiszolgálás kifogástalan volt az esküvő alatt, előtt
és utána is. Külön köszönjük a rugalmasságot és azt is, hogy nekünk csak annyi feladatunk ma-
radt, hogy jól érezzük magunkat.” Andrea és Zsolt, 2012. 09. 01.

„Mindvégig éreztük, hogy azon a délutánon, estén mindenki velünk volt, értünk volt, és azon igye-
kezett, hogy ez a számunkra nagyon fontos esemény szép és emlékezetes legyen. Köszönet min-
denért!” Judit és Zsolt, 2012. 06. 30.

„Minden a helyén volt, nem hagyták, hogy elússzon a lagzi; visszaterelték a vőlegényt, ha elcsám-
borgott, s kávét főztek, amikor a menyasszony majdnem elaludt. Szereztek kosarat a menyasz-
szonytánchoz, és még esküvői tortát vágni is megtanítottak bennünket. Ezek olyan készségek,
amikre biztosan nem gondolna az ember. Ilyenkor jön jól a profi segítség. Mindenki jól érezte magát,
jó esküvő volt. Köszönjük!” Szilvi és Balázs, 2012. 07. 14.

Art & Fit Hotel Kikelet **** Pécs
Cím: 7635 Pécs, Károlyi Mihály u. 1. * Tel.: +36 72/ 512 900, +36 30 465 50 84 * email: sales@hotelkikelet.hu
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