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Vonzerő, stílus és szakértelem 2017-ben

Az Elizabeth Nardo Stílusmagazin 14. száma mindenki számára 
segítséget nyújt, akik vágynak a stílusos, elegáns megjelenésre, le-
gyen szó esküvőről, bármilyen jeles alkalomról, vagy csupán arról, 
hogy a hétköznapokon is fontos nekik a harmonikus kisugárzás, 
melyet a jól megválasztott ruhadarab megadhat.

Magazinunkat és üzletünket is úgy alakítottuk ki, hogy mind a 
hölgyek, mind az urak igényeihez mérten bárki megtalálja a számá-
ra leginkább megfelelőt, és elégedetten távozzon tőlünk.

Hitvallásunk szerint, hogyha nincs két egyforma alma, nem léte-
zik két egyforma ember sem. Ennek tükrében, és hogy valóban az 
egyedi kívánalmakat szem előtt tartva készíthessük el vendégeink 
ruháit, üzletünk egy teljes körű átalakításon esett át, valamint egy 
nem mindennapi látványvarrodával is bővült. Így Önök tanúi lehet-
nek annak, ahogy a csodálatos ruhaköltemények formát öntenek.

Továbbra is várjuk azon kedves vendégeket, akik kissé elveszettnek érzik magukat a hétköz-
napokban az öltözködés terén, hiszen valóban nehéz eligazodni a mai világ óriási választékában, 
és eldönteni, hogy mely darabok is állnak valakinek igazán jól. Őket a külön erre a célra kialakított 
Styling Roomban fogadjuk, ahol személyre szabott szakértői stílustanácsadással látjuk el őket.

Végül egy jó hír azok számára, akik eddig szívesen ellátogattak volna hozzánk – azonban a tá-
volsági akadályok miatt mégsem tették –, már Veszprémben is megtalálható az Elizabeth Nardo 
márkaképviselet, ahová is sok szeretettel várjuk az érdeklődőket.

Bízunk benne, hogy minden igényt kielégítő szolgáltatásaink eredményeként Önök is meg-
tapasztalhatják azt a különleges élményt, amit az általunk készített ruhaköltemények nyújtanak 
hosszú évek óta hölgyeknek és uraknak egyaránt.

Idei magazinunkban – most már hagyománykövető módon – elégedett vásárlóink beszámolóit 
is olvashatják, akik az Elizabeth Nardo Fashion House kollekciójában találták meg álmaik ruháját.

Kívánjuk és reméljük, hogy változatos, egyedi és csodálatos kollekciónkkal, valamint szakér-
telmünkkel mi is hozzájárulhatunk az Önök 2017. évi sikereihez.

   Várjuk szeretettel:

        Elizabeth Nardo

Beköszöntő
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Az első koktélruha története Coco Chanel nevéhez fűződik, aki az 1930-as években álmodta 
meg ezt a remek darabot. Így a híres koktélparti évtizedében vált a könnyed, ízléses viselet jel-
képévé a hölgyek körében, ami azonban a mai napra jelentősen bővült, hiszen mára mind az 
idősebb korosztály, mind a fiatalok világában egyre nagyobb teret hódít.

Napjainkban nemcsak az esküvőkre koszorúslányruhaként, de szalagavatókon, gólyabálo-
kon, születésnapi partikon, házassági évfordulókon vagy akár egy ballagási ebéden is viselhe-
tünk egy jól megválasztott koktélruhát.

Ennek tudatában az Elizabeth Nardo Divatház széles választékban kínál modern, fiatalos, szí-
nes, valamint hagyományos, klasszikus vonalvezetésű koktélruhákat. Fontos számunkra, hogy 
választékunkban korra és testalkatra való tekintet nélkül mindenki megtalálja a számára tökéle-
tes darabot. A tündökölni kívánó fiatal hölgyek a legújabb trendeknek megfelelő gazdag kínálat-
ból válogathatnak, de egyedi tervezésű ruhák elkészítését is örömmel vállaljuk megrendelőink 
legnagyobb örömére, hiszen egy ilyen ruha viselése mással össze sem hasonlítható érzést nyújt.

Természetesen további előnye az általunk készített egyedi ruháknak, hogy állítható mérettel 
készítjük, így vásárlóinknak nem kell aggódniuk a későbbi méretváltozások miatt sem.

Koktélruhák 5
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Egyes modelljeinket 
már webshopunkon keresztül 

is megrendelheti: 
shop.elizabethnardo.hu
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A ruhákhoz illő cipőt is megtalálja divatházunkban!
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Hitvallásom:

Minden ember egy egyszeri, 
megismételhetetlen csoda. 
Hiszem, hogy az emberek-
nek nem szabad leértékelni-
ük saját értékeiket, és nem 
szabad hagyniuk, hogy ezt 
mások megtegyék. Minden-
kiben ott van a szépség, s ha 
ezt felfedezi magában, meg-
találta a csodát. Szeretném, 
ha Te is megkeresnéd saját 
egyéniségedet és stílusodat, 
s nem hagynád, hogy el-
vesszél a szürke tömegben. 
Legyél önmagad!

Elizabeth Nardo
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Egy bál az a varázslatos helyszín, ahol bármelyik hölgy csodálatos királynőnek érezheti magát. 
A megfelelő ruha kiválasztásával ezt könnyen elérhetjük. Elizabeth Nardo 2017. évi kollekciójá-
ban ezt meg is találhatja, hiszen kínálatunkat idén is az egyedi megoldások és a változatosság 
jellemzi. Annak érdekében, hogy a ragyogó megjelenés a teljes komfort érzésével párosuljon, 
kollégáink különös szakértelemmel készítik eme pompás ruhakölteményeket.

A koszorúslányok szó szerint a menyasszonyt körbefonó csokor egy-egy virágszálát testesí-
tik meg, melynek középpontja a leendő feleség. A hagyomány szerint céljuk és feladatuk, hogy 
szépségükkel emeljék a leendő ara ragyogását. Ezért lényeges, hogy a koszorúslányok ízlésesen 
megkomponált, színben és lehetőleg stílusban is passzoló ruhákban pompázzanak.

A bál királynője, vagy a menyasszony legszebb rózsái

KOSZORÚSLÁNY- 
ÉS BÁLIRUHÁK
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Modelljeink többféle színben rendelhetők.
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Igény szerinti elképzeléseit is megvalósítjuk.
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17Forró Édua Hairstylist
Telefonszám: 06 30 588-0078
Facebook és instagram 
elérhetőség:
Forró Édua Hairstylist

Smink: Mester Luca
Mester-Make_Up 
30/332-2717



Menyasszonyi cipők, Claudio Dessi, Morandi

Kislány- koszorúslány- és elsőáldozási ruhák nagy választékával várjuk

18

Nálunk a kényelem és a minőség együtt jár!
Az alkalmi ruháknál a fehérneműkön kívül a cipő az, amire fontos nagy figyelmet fordítani, hogy 
kényelmes legyen, hisz elronthatja az egész est hangulatát egy rosszul megválasztott cipő. Ezért szalonunk-
ban mi jó minőségű, divatos bőrcipőket forgalmazunk, amit a későbbiekben is tud használni – ellentétben 
egy szaténcipővel.



Menyasszonyi cipők, Claudio Dessi, Morandi

A jó fehérnemű a ruha alapja, olyan részlet, amely apró-
ságnak tűnhet, de amely az elegancia és harmónia elen-
gedhetetlen feltétele. Tekinthetünk rá egy ház alapjaként 
is, hiszen jó alap nélkül nincs stabil ház. Boltunk fehér-
neműk széles választékát kínálja vásárlói számára, így 
minden korú, alkatú és egyéniségű nő megtalálhatja azt, 
ami az ő adottságait leginkább kiemeli. Fontos, hogy vá-
lasztásunk a megfelelő méretű alsóneműre essen. Üzle-
tünkben tapasztalt kolléganőink segítenek, amennyiben 
ön nincs tisztában pontos méreteivel. Melltartókból és 
alakformálókból is mindenféle méret megtalálható ná-
lunk, hisz ahogy nincs két egyforma alma, két egyforma 
nő sincs. Az Elizabeth Nardo Divatház a 70/A mérettől 
egészen a 110/F méretig kínál melltartókat vendégeinek.

A rugalmas fehérnemű bizonyos mértékben szabá-
lyozza a nő alakját. Ezt a funkciót töltik be a melltartók 
is, de ma már számos esztétikus has- és csípőszorító 
fehérnemű is elérhető, melyek korrigálják az alakot a has 
és csípő területén. Az Elizabeth Nardo Divatház kényel-
mes és kiváló alakformáló, gumirozott Body control al-
sóneműket kínál, melyek a hétköznapi viseletek, alkalmi 
ruhák, vagy akár menyasszonyi ruhák alatt megbújva 
járulnak hozzá a tökéletes alakhoz. 

Mert egy Elizabeth Nardo ruha a hozzá illő tökéletes 
fehérneművel mindenkiből a lehető legtöbbet, legszeb-
bet hozza elő.

A felsőrendű  alsónemű

A fehérnemű alakot formál.
Hozd ki magadból a legtöbbet 
egy jó minőségű fehérneművel.
Hidd el, csodákra képes.
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A büszke,elegáns férfi 21

Egy olyan férfi, akinek fontos a megjelenés, magabiz-
tosságot akar sugallni, vagy egyszerűen csak jól akar ki-
nézni, akár az üzleti életben, hivatalos eseményen vagy 
vőlegényként esküvőjén, a legmegbízhatóbb és legtö-
kéletesebb választás egy testre szabott öltöny.

Amennyiben jó minőségű anyagból, finom tapintású 
szövetből készül, és megfelelően követi a férfi testé-
nek vonalait, elérjük a tökéletes eredményt, mely divat-
házunk dolgozóinak sokéves tapasztalatuk birtokában 
nem okozhat problémát. Pozitív visszajelzéseink titka, 
hogy minden esetben figyelembe vesszük a testalkatot 
és a testmagasságot az öltözék anyagának, formájának 
kiválasztásakor. Sokszor hiába veszünk „méretünknek 
megfelelő” ruhadarabokat, az mégsem áll igazán jól. En-
nek oka, hogy nincs két egyforma test, ezért tanácsos 
ruháinkat a saját testünkre szabatni, hisz a jó öltöny is-
mérve, hogy kihangsúlyozza a test előnyös vonalait és 
elrejti a kevésbé előnyös tulajdonságokat; korrigál, ki-
emel, és ahol kell, eltakar.

Amennyiben egy úr az esküvője napjára készül, el-
sődleges szempontként a menyasszony ruháját szoktuk 
figyelembe venni, hiszen kiegészíteni csak akkor tudják 
egymást megjelenésükben, ha e két darab harmonizál 
egymással. Például, ha a menyasszony egy bézs ruhát 
választott magának, akkor a vőlegénynek a barna kü-
lönféle variációiból válogathatunk. Természetesen egy 
hangulatos nyári esküvőre akár világos öltönyben is ol-
tár elé állhatnak az urak. Az Elizabeth Nardo Divatház a 
férfit is tetőtől talpig öltözteti, így praktikusan, könnye-
dén díszmellényét és cipőjét is kiválaszthatja nálunk, így 
a leendő feleségét méltán büszke tartással, elegánsan 
vezetheti az oltár elé.

Felejtse el a konfekciót, 
varrasson olyan öltönyt, 
mely az ön alakját követi

Mi nemcsak az öltönyét és a díszmellényét készítjük el méretére, 
de ingét és cipőjét is megvásárolhatja nálunk
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A tanúk, az örömszülők és a koszorúslányok megjelenése kiemelten fontos, hiszen az ifjú pár 
után ők azok, akik a legelőkelőbb helyet foglalják el végig a szertartások alatt, ők szinte minden 
fényképen rajta vannak, és sok esetben az esküvő alatt is számos lényeges feladatuk van.

Mindezt szem előtt tartva Divatházunk a komplett elegancia jegyében öltözteti fel a tanúkat, 
az örömszülőket és a koszorúslányokat is úgy, hogy az mind az ifjú pár, mind a saját igényeiket 
is kiszolgálja.

Egyedi modelljeink tervezésekor igyekeztünk idén is a lehető legváltozatosabb megoldásokra 
törekedni. 2017-es kínálatunkban exkluzív modellekkel, fiatalos, extrémebb és visszafogottabb, 
klasszikus vonalvezetésű fazonokkal, tengernyi kiegészítővel és vadonatúj megoldások sorával 
várjuk.

Természetesen – ahogy ez az Elizabeth Nardo Divatház teljes kínálatára igaz – ha Ön nem 
találja meg az elképzelésének megfelelő darabját készletünkben, mi segítünk megtervezni és 
megvalósítani az Ön egyedi álmát.

Büszke tündöklés – avagy a tanúk és örömszülők megjelenése

ÖRÖMANYÁK 23
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Könyvelés, adótanácsadás

Kedves Ágnes, kérem, mutassa be pár szóval a céget!
Az Aradi és Társa Kft. 1991-ben alakult azzal a céllal, hogy komplex
számviteli szolgáltatást nyújtson a megújult gazdasági környezet-
ben létrejövő vállalkozások részére, és azóta is megbízható sze-
replője a könyvviteli szolgáltatást nyújtó irodák népes piacának. Fő
tevékenységünk: könyvelés, adó- és gazdasági tanácsadás, bér-
számfejtés, könyvvizsgálat. Munkatársaink szakképzettségét te-
kintve adószakértők, mérlegképes könyvelők, bérszámfejtők,
könyvvizsgálók.

Mi az, amiben a könyvelőirodájuk más?
Büszkék vagyunk rá, hogy egyike vagyunk azon könyvelőirodák-
nak, akik a legnagyobb tapasztalattal bírnak az induló, frissen ala-
pított vállalkozások könyvelésében. Ügyfélkörünket azon igényes,
intelligens, induló és dinamikusan fejlődő vállalkozások alkotják,
akik tisztában vannak vele, hogy a könyvelés nem csupán költség,
hanem a nyugalomba, biztonságba tett befektetés, mely az adóel-

Aradiné Csépányi Ágnes, 7633 Pécs, Stadion u. 3/B. I/6.
+36 30 905-3681  +36 72 551-040  aradikft@gmail.com

lenőrzést lezáró végzés kézhez-
vételével térül meg. Olyan ügyfe-
lek megbízásait vállaljuk el, akik
vállalkozásukat hosszú távra ter-
vezik. Célunk nem a nyerészke-
dés, hanem a társaság biztonsá-
gos, jövedelmező működtetése. 

Mi az, amiben segíteni
tudnak a vállalkozóknak?
Valljuk, hogy megoldhatatlan
problémák nem léteznek, kizáró-
lag megfejtésre váró, a siker ígéretét magukban hordozó feladatok,
kihívások. Küldetésünk, hogy az Aradi és Társa Kft. ne csupán egy
könyvelőiroda legyen, hanem az a 30 centis vasbeton fal, ami meg-
védi Önt az adóhatóságtól!

„Az Aradi és Társa könyvelőiroda a kényelem és
a bizalom érzését keltette bennem az első pilla-
nattól kezdve. Apparátusuk jól átgondolt, műkö-
dőképes. Cégem könyvelője jól felkészült, nap-
rakész. Azt hiszem, erre mondják azt, hogy csak
ajánlani tudom.” – Elizabeth Nardo

Aradi és Tsa szerkeszthető.qxp_2014  08/10/16  22:38  Page 1

Dr. Czenczi Anikó ügyvéd
ingatlanforgalmi szakjogász

Szeretettel várjuk INGATLANOKRA szakosodott ügyvédi irodánkban.  

INGATLANÜGYEKBEN nálunk nincsenek problémák, csak MEGOLDÁSOK. 

Nézzen körül weboldalunkon, tájékozódjon, hogy miben tudunk segíteni. 

BIZALOM    –    BIZTONSÁG     -    JOGI GARANCIÁK

Ügyvédi Irodánk:  

8000 Székesfehérvár, Színház u. 8. Fsz/2. 
Tel/fax: 22/311-925   06-20/513-6767
E-mail: aniko@czenczi.hu

www.czenczi .hu
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END  172-39

END  172-39

Elizabeth Nardo Díva

Elizabeth Nardo Díva
ENP  173-30

Elizabeth Nardo Paris
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Hitvallásunk, hogy egy nő egyedülálló szépség. Hozzáértő kezek segítségével e szépség fénye 
emelhető, és ez nem függ kortól vagy testalkattól. Párizsi tervezőnktől és készítőnktől olyan 
fazonokat rendeltünk a 2017-es év menyasszonyainak, amelyek előnyösek a teltkarcsú hölgyek-
nek is Modelljeink 38-as méret felett is ugyanolyan változatosak. Az extrém, fiatalos darabok-
tól a visszafogott, klasszikus vonalvezetésű ruhákig nálunk minden fellelhető. De igény szerint 
látványvarrodánkban egyéni elképzelések megvalósítása is lehetséges. Profi csapatunknak kö-
szönhetően a teltkarcsú hölgyek is megélhetik azt a csodát, hogy felszabadult boldogságban 
szépnek érezhetik magukat. Ezáltal nemcsak környezete, hanem Ön is gyönyörűnek látja majd 
magát a jeles napon, és egy önfeledt, csodálatos élmény részese lesz.

Ezek a ruhák 38-tól 48-as méretig megtalálhatóak nálunk

Nőies szépség – Plus Size ruhák
az Elizabeth Nardo kínálatában

ENK  171-46
Elizabeth Nardo Kelly



ENP  173-32

Elizabeth Nardo Paris
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ENL  174-15

Elizabeth Nardo Lady
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Tradicionálisan a menyasszony éjfél után, de még a menyecsketánc előtt ruhát vált. Ez már az 
„asszony” ruhája, így fontos kiegészítője az estének. Kiválasztásánál legfőbb szempont, hogy 
a menyecskeruha harmonizáljon a menyasszonyi ruhával. Szakértőink segítenek megtalálni 
az összhangot a két ruha között. Napjainkban egyre szélesebb körben választanak a hölgyek 
koktélruhát menyecskeruhaként, amit így később is viselni tudnak. Az Elizabeth Nardo Fashion 
House szakemberei segítséget nyújtanak a megfelelő, időtálló modell kiválasztásában is.

A menyecskeruha

„Mi elkészítjük álmaid menyecske- 
ruháját, vagy tervezzük meg együtt”

„Az én sikerem…

hogy mások szépnek látnak téged!”

„Káprázatos vakító ragyogás”
Elizabeth Nardo

A káprázatos nők stylistja



Köszönetnyilvánítás!

Már egy ideje terveztük, hogy szép új, kényelmes és látványos varrodát szeretnénk, és az élet 
úgy alakult, hogy erre lehetőségünk lett, és gyorsan kellett cselekedni. Már a szezon kellős kö-
zepén voltunk, és ilyenkor a költözés a sok munka mellett nem egyszerű. Szerencsénkre olyan 
profi mesterek voltak a segítségünkre, akik gyorsan és precízen dolgoztak és szállították a szük-
séges dolgokat. Itt is szeretném megköszönni Reischl Anikó lakberendezőnek a csodás terve-
ket, továbbá a Horjákmester Bt.-nek – Horváth Kornél – a teljes körű kivitelezést, az NT–Bútornak  
– Nagy Zsolt – a szép bútorokat, a Profi Padlónak – Magyar Zoltán – a minőségi anyagokat.

Interior

Reischl Anikó
design

Régiből újat szeretne…  De hogyan?
Készíttessen  meglévő építésztervéhez

berendezhetőségi kontrollt...

Ingatlant vásárol vagy felújít… 
Mindennek megvan a megfelelő helye?

Rendeljen belsőépítészeti  
vagy lakberendezési tervet...

Új bútort keres… De létezik tökéletes?  
Terveztessen egyedi bútort... 

Elvárja a pontos, precíz kivitelezést… 
Van ideje összehangolni a kivitelezők munkáját?

Bízza rám a kivitelezés szervezését...

Kezdjük a közös munkát az első beszélgetéssel!
kapcsolat: reischla@t-online.hu

20/203-1160 



33Egyedülálló látvány- 
varrodánk megnyitása
A tavalyi év fontos volt számunkra, hiszen egyrészt üzletünk teljes arculata megváltozott egy 
átalakítást követően, valamint kiegészült egy nem mindennapi látványvarrodával, amely legfőbb 
hitvallásunk megtestesítője, hogy mindenki számára egyedi ruhákat készítsünk. A látványvarro-
da és az egyedi ruhakészítés olyan kuriózum manapság, mellyel segíteni tudunk Önnek, hogy 
megjelenésében ne egy mindennapos, hanem egy olyan egyedi, konfekciótól elrugaszkodott 
megjelenést tükrözzön, amellyel Ön kifejezheti, hogy más, mint a többi, nem csupán egy a sok 
közül. Különösen fontos ez egy olyan világban, ahol már nehéz olyan viseletet találni, amivel ne 
találkozhatnák bárhol a világban. Napjainkban már csak a világsztároknak jár ki az a megkülön-
böztetett figyelem, hogy saját ruhát terveznek számukra, mi azonban arra törekszünk, hogy ezt 
az élményt Ön is átélhesse. Önök is részesei lehetnek a teljes folyamatnak a tervezéstől az elké-
szítésig, és profi csapatunknak köszönhetően személyessé tudjuk varázsolni mindenki számára 
azt az élményt, ahogy ezek a csodálatos egyedi ruhaköltemények formát öltenek.
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Mindig nagyon örülünk, amikor egy menyasszony egyedi elképzeléssel érkezik hozzánk, és mi 
hozzá tudunk járulni – szakmai tapasztalatunkkal, tudásunkkal – ahhoz, hogy a menyasszony 
valóban azt lássa, amit megálmodott. Ez a mi igazi sikerünk. Hiszen annyi egyedi elképzelés le-
het, akár égen a csillag, de egyedülálló látványvarrodánk segítségével mi minden egyedi igényt 
ki tudunk elégíteni, és így a várt hatás sem marad el.

Fordulj hozzánk bizalommal, ha Te is azt szeretnéd, hogy olyan ruhád legyen, amit valóban 
elképzeltél.

A menyasszony legszebb álma, 
és a hely, ahol ezt valóra váltják!
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ERIKA
Az esküvő szervezésében, amikor a ruhára került a sor, a legjobb 
barátnőmnek rögtön az volt az ötlete, hogy oda menjünk, ahol 
a  leggyönyörűbb ruhák vannak. Ő ajánlotta az Elizabeth Nar-
do Divatházat, mivel előzőleg már kellemes tapasztalata volt a 
hellyel kapcsolatban. A szalonban kedves és szakértő személy-
zet fogadott, ahol körülbelül egy óra alatt sikerült is rátalálni a 
leginkább nekem való ruhára. Rutinosan és gördülékenyen ha-
ladtunk a próba során; miután a katalógusból kiválasztottam a 
leginkább tetsző darabokat, a próba során Elizabeth és Ildikó 

finoman terelgetett a megfelelő irányba, így hamar ráéreztem, 
melyik fazon, majd azon belül melyik csodálatos darab az én ruhám.

A próba hetében izgalommal vártam az utolsó próbát, mert nagyon sokat kellett a ruhából 
bevenni, de ezt is tökéletesen megoldották, a varrónő kifogástalan, profi, és nem utolsósor-
ban rendkívül lelkiismeretes munkát végzett, a ruha tökéletesen állt a nagy napon. Nagyon 
jól éreztem magam benne. 

38 Rólunk mondták

 Lili
Még nem voltam menyasszony, már akkor tudtam, hogy az eskü-
vőmre az Elizabeth Nardo Szalonból fogom kiválasztani menyasz-
szonyi ruhámat.
Mikor meglett a dátum, és elérkezett a ruhaválasztás ideje, a szűk 
családdal bementünk a szalonba. Megkérdezték tőlem/tőlünk, 
hogy van-e elképzelés, édesapám csak annyit mondott: legyen 
„Hűha”! A húgom és édesapám már a próbababán kiszúrták 
a ruhát, ami szerintük „A Ruha”. Végiglapoztam a katalógust, 
kiválasztottam párat, majd elkezdtem próbálni. Másodikként 
próbáltam azt a ruhát, amit mindenki „Hűha-nak” vélt. Pró-
bálhattam utána még vagy tíz másikat, már semmi más nem 

fogott meg. Tudtam és mindenki más is tudta, megtaláltuk álmaim menyasszonyi 
ruháját! Az esküvő előtti héten mentünk vissza ruhapróbára.  Még mindig ugyanazt a hatást 
keltette mindenkiben. Elegáns volt és visszafogott, tükrözte a személyiségemet.
Az esküvő napjáig szinte mindenki előtt titkoltam, hogy milyen lesz a ruhám, legyen az meg-
lepetés.
Mikor a nagy napon kiléptem az ajtón, csak elismerő tekintetek vettek körül, de legfőképp a 
páromé számított. Csodálatosnak tartott benne, és csak ez számított.
Köszönöm szépen az Elizabeth Nardo Fashion House munkatársainak: Elizabethnek, Piros-
kának és mindenkinek a sok-sok segítséget, tanácsot, kedvességet és profizmust, amivel 
hozzásegítettek ahhoz, hogy életem legszebb napján a legcsodálatosabb nőnek érezhessem 
magam!



Rita 
Számomra semmi kétség nem fért ahhoz, hogy az Elizabeth Nardo  
Fashion House-ból fogom választani mind a menyasszonyi, mind a me-
nyecskeruhám. Korábban már a szalagavatóm alkalmával is és egyéb 
eseményekre is készítettek nekem ruhát, és mindig tökéletesen elége-
dett voltam az eredménnyel.

A próbálást egy hosszas beszélgetés előzte meg, mely során fény 
derült arra, hogy milyen ruha illik hozzám. Hála Elizabeth és Ildikó szakértelmének, 

elég hamar egyértelművé vált, hogy milyen az a fazon, ami hozzám passzol, bár sok ruhát 
felpróbáltam, de végtelenül boldoggá tett, hogy Ildikó és Elizabeth egyből felismerték azt 
a ruhát, ami a személyiségemhez és az alkatomhoz is illik. Az egész próba nagyon jó han-
gulatban telt. Az utolsó ruhánál elállt a lélegzetem is. Amikor felléptem a dobogóra, láttam, 
hogy ez az Én ruhám. Ez a Tökéletes ruha. Vártam a próba alatt, hogy majd jön az az érzés, 
ami ilyenkor a menyasszonyokat önti el, amikor meglátják magukon a számukra tökéletes 
ruhát. Nekem ennél a ruhánál megvolt ez az érzés, és ITT volt meg. Nagyon-nagyon hálás 
vagyok ezért, és nagyon köszönöm nektek!

Külön köszönet a varrónőknek azért, hogy az egész este folyamán végig nagyon kényelmes 
volt a ruhám, tökéletesen illeszkedett rám, az ő hozzáértő munkájuknak az eredményeként.

Szandra
Menyasszonyként könnyű helyzetben voltam, ugyanis nővéremnek 
egy évvel korábban volt az esküvője, mint nekem. Vele végigjár-
tam azt az utat, ami egy szervezéshez szükséges. Tudtam, hogy a 
menyasszonyi ruhámat én is az Elizabeth Nardo szalonból fogom 
kiválasztani. Már nagyon vártam azt a napot, amikor kiválasztha-
tom az álom menyasszonyi ruhámat. A családom kísért el a ru-
hapróbára, ők segítettek a választásban. Az elképzelésem meg-
volt a ruhát illetően, mégis a gyönyörűbbnél gyönyörűbb ruhák 
sokasága nehezítette meg a döntésemet. Végül a családomnak 
és Elizabethnek köszönhetően megtaláltam a hozzám legjobban 

illő darabot. Már csak a menyecskeruha kiválasztása volt hátra, ami nagyon 
gyorsan lezajlott. Az elképzelésemnek megfelelő összeállítást azonnal fel tudtam próbálni, 
így nem is kellett több időt a menyecskeruhámra szánnom.

Az esküvőn és azt követően nagy örömmel hallgattam a visszajelzéseket, hogy milyen 
gyönyörű menyasszony voltam és a ruhám is csodálatos volt. Ez az Elizabeth Nardo Fashion 
House segítsége nélkül nem valósulhatott volna meg.
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Lili és Szandra egy testvérpár, akik minket választottak. 
Köszönjük nekik.
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Renáta
Az Elizabeth N. F. House-ból interneten keresztül rendeltem a 
menyecskeruhámat az esküvőm előtt 4-5 héttel, amely határ- 
idővel már nem sok szalon vállal ruhavarrást. Budapesti lévén 
még a postázás miatt is aggódtam, de gyakorlatilag a megren-
deléstől az átvételig maximum két hét telhetett el, és megkap-
tam a tökéletes ruhát. A méreteket skype-on egyeztettük Eli-
zabethtel. Álmomban sem hittem, hogy a ruhán utólag majd 
nem kell alakítani! De nem kellett! Mintha rám öntötték volna! :) 

Na, erre mondom azt, hogy szakmailag profik! A gyorsaságukon 
és profizmusukon túl abszolút magával ragadott a kedvességük, a közvetlenségük 

is. Habár személyesen soha nem találkoztam velük (sajnos), első perctől kezdve azt éreztem, 
mintha ezer éve ismernénk egymást. Bármikor hívtam őket, rögtön tudták, ki vagyok, melyik 
ruháról van szó, és készségesen segítettek a kérdéseim megválaszolásában, akár telefonon, 
akár e-mailben. Postázás után pedig folyamatosan érdeklődtek, hogy át tudtam-e venni a 
terméket, jó lett-e a ruha stb. Jó érzés volt, hogy nemcsak egy megrendelő voltam a sok 
közül, hanem az én elégedettségem is ugyanolyan fontos, mint bárki másé. Le a kalappal 
előttük, mert nem sok olyan szalon van, ahol fizetés után még ők érdeklődnek, hogy elége-
dett-e a vásárló mindennel.

Csupán azt sajnálom, hogy nem hamarabb ismertem meg az oldalukat, mert ezek után 
biztosan velük készíttettem volna el a menyasszonyi ruhámat is! A budapesti „profi” szalonok 
ugyanis sem szakmai tudásban, sem kedvességben, de főleg segítőkészségben, utánköve-
tésben szerintem nem tudnak versenyezni az Elizabeth Nardo Fashion House-zal.

Mindenkinek csak ajánlani tudom őket! A saját magam példáján tapasztaltam meg, hogy 
ruhapróba és személyes találkozó nélkül is fantasztikusat varrnak! Gratulálok a csapatnak, 
Elizabethnek és Ildikónak!

Judit
Nagyon szerettem ezt a ruhát, amit az elképzeléseim alapján kö-
zösen terveztünk meg Ildikóval. Fájó szívvel adtam vissza, na-
gyon nagy sikerem volt benne, elhalmoztak bókokkal. Az első 
ruhámat még a szalagavatóra varrták, majd ezt követte több 
is, mert mindig tökéletes ruhát kaptam. Mindegyikkel maximá-
lisan meg voltam elégedve és nagyon szerettem őket. Igazi 
hercegnőnek érzem magam azokban a ruhakölteményekben, 
amelyek az Elizabeth Nardo Fashion House-ban készültek 
számomra.
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Írisz
Írisz kislányom felkérést kapott koszorúslánynak, aminek nagyon 
örült és nagyon várta már, így elindultunk Pécsre koszorúslányru-
ha-nézőbe. Első utunk az Elizabeth Nardo Szalonba vezetett, mert 
annak idején, 8 éve az én koszorúslányaimnak is innen voltak a 
ruhái. Kislányom már a kiállított ruhák közül kiválasztotta, ami neki 
tetszett, így be is tértünk a szalonba. Nagyon kedvesen és segí-
tőkészen fogadtak minket. Elmondtuk, hogy melyik ruhára gon-
doltunk, de nem volt a számunkra megfelelő színben. A meny-
asszony kikötése a kék színű koszorúslányruha volt, így nagyon 

megörültünk, amikor Elizabeth mondta, hogy semmi gond, mi megvarr- 
juk! Kislányomnak rögtön kivirult az arca! Levették róla a méreteit, és kiválasztottuk kö-

zösen a hozzá megfelelő színű méterárut is. Amit megjegyzek, nagyon nehéz volt a szebb-
nél szebb árnyalatok közül. Az esküvő előtt pár nappal mentünk az első, és egyben utolsó 
ruhapróbára. Írisz nagyon izgatott volt, és persze mi, szülők is. Szinte tökéletes volt a ruha, 
pár apróságon kellett csak igazítani. Eljött a nagy nap, és Írisz igazi hercegnővé vált! A ruha 
tökéletes volt, és ő is annak érezte magát benne! Nagy sikere volt, mindenki csodálta és di-
csérte, hogy milyen gyönyörű.

Üdvözlettel: egy elégedett anyuka

Barbara és Miklós
Némi félelemmel indultunk neki az esküvői ruhák beszerzésének.

Éppen ezért nagyon jó élmény volt, amikor Elizabeth jókedvével, 
támogató, de mégis kellőképpen szigorú profizmusával először ta-
lálkoztunk.

Azonnal tudtuk, hogy jó kezekbe kerültünk.
Számomra nagyon fontos volt, hogy fátyol helyett kalapot visel-

hessek az esküvőmön. Ebben óriási segítséget kaptam Elizabeth-
től, így a ruhám olyan lett, amilyennek megálmodtam.

Esküvő előtt néhány héttel lehetőséget kaptunk arra, hogy ki-
próbálhassuk mindkét ruhát a végső döntés előtt, illetve a vőle-
gényem ruháját is, mely a Stílusmagazin fotózására már elkészült.

A fotózáson kedves és baráti környezetben fogadtak minket. 
A sminkes, a fodrász és a fotósok is hozzájárultak, hogy az es-
küvőnk napján magabiztosnak, elegánsnak és szépnek érezzük 
magunkat.

Köszönjük hogy minket választottak!
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Az Elizabeth Nardo Fashion House nők ezreit varázsolta már szép nőből gyönyörű menyasz-
szonnyá. Miért érdemes 2017-ben is az Elizabeth Nardo Fashion Houset választani? Számtalan 
okból. A városban már rég az esküvő résztvevőinek stylistjaként ismert E. és kolléganői sokéves 
tapasztalattal, türelemmel és odaadással kezelik ügyfeleiket. A menyasszonyok privát környe-
zetben próbálhatnak ruhákat, illetve kapnak lehetőséget arra, hogy álmaik ruhája formát öltsön.

2017-ben is különleges élményt biztosítunk azon menyasszonyoknak, akik tőlünk választanak 
ruhát, hiszen megtapasztalhatják, milyen egy eredeti, Párizsban tervezett és készült Elizabeth 
Nardo ruhát viselni. Az Elizabeth Nardo Fashion House csakis csúcsminőségben készítteti a 
menyasszonyi ruhakölteményeket, és azért, hogy minden menyasszony megtapasztalhassa a 
luxus érzését, ezért kizárólag a divat fővárosából, Párizsból, kifinomult ízléssel tervezett Eliza-
beth Nardo ruhákat kínálunk. Fontos számunkra, hogy minden ízlést figyelembe véve tükrö-
ződjön a sokszínűség ezekből a ruhakölteményekből, ezért ruháinkat ennek megfelelően több 
stílusban tervezik.

A ruhaválasztásnak három elengedhetetlen kritériuma van: az alkat, az elképzelés és az egyé-
niség. Fontos, hogy tisztában legyünk saját alkatunkkal, hisz így olyan esküvői ruhát választha-
tunk, amely előnyös pontjainkra hangsúlyt helyez, és eltakarja azokat, amelyeket nem szívesen 
mutatunk meg. Szalonunkban dolgozó szakembereink segíthetnek abban, hogy Ön az alkatára 
leginkább passzoló ruhát leljen. Természetesen mindez összhangban zajlik a leendő ara elképze-
léseivel és személyiségével, hisz nem elég, ha a ruha tökéletesen passzol, a cél az, hogy minden 
nő gyönyörű, magabiztos menyasszonyként állhasson az oltár elé. Célunk, hogy minden korosz-
tály és alkat, minden személyiség megtalálhassa álomruháját kínálatunkban.

Miért ajánljuk ruháinkat? Sajnos, az elmúlt években egyre nagyobb számban jelennek meg a 
piacon az olcsó hamisítványok. Ezek jellemzője, hogy a divatvilág nagyjainak ruháit másolják, de 
a minél olcsóbb előállítás érdekében az anyagok minősége rossz, ami hamar egyértelművé válik 
nem csak a szakavatott szem számára. A legtöbb ruha ugyan méretre készül, azonban fontos 
tudni, hogy a konfekcióméret egy elavult koncepció. Ezeknél a viseleteknél fontos ugyanis, hogy 
a test vonalát tökéletesen kövessék, attól ne álljanak el, ne kelljen őket folyamatosan igazítani. 
Azonban emberek vagyunk, nem robotok, így természetes, hogy testünk vonalai változnak. Sza-
lonunk kínálatában található darabok előnye, hogy a legtöbbjük igazítható, melyben szakképzett 
varrónőink nyújtanak segítséget. Ruháink mind minőségi kelmékből készülnek, kiválasztásuk 
gondos figyelemmel történik. Mind a ruhák megvásárlására, mind a kölcsönzésre lehetőséget 
biztosítunk.

Amennyiben Önnek konkrét elképzelése van, és széles választékunk darabjai ezt nem való-
sítják meg, üzletünkben kialakított látványvarroda segítségével, kérésre akár komplett ruhakölte-
mények elkészítését is vállaljuk.

Az Elizabeth Nardo menyasszonyi ruhák bérleti díja 60.000–180.000 Ft-ig terjednek. A bérleti díj 
tartalmazza a stóla vagy boleró, a kesztyű és a fátyol bérlését is.

Fontos információ!
Felhívjuk figyelmét, hogy magazinunkban mind a pécsi, mind a veszprémi üzlet teljes 2017-es menyasszonyi ruhakínálata 
megtalálható, azonban az egyes modellek elérhetőségéről, kérjük szalonjainkban érdeklődjön! Köszönjük!

Tökéletes érzés a tökéletes napon 
– Az Elizabeth Nardo menyasszonyok

Menyasszonyok 43
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Szolgáltatásunkból:

Menyasszonyi,
menyecske-, koszorúslány-,

alkalmi, báli ruha, koktélruha

KÉSZÍTÉS
KÖLCSÖNZÉS

ÁRUSÍTÁS
Cipők, fehérneműk eladása

Öltönyök varrása – árusítása

Női ruhák méretre varrása nagy 
méteráru-választékunkból.

Egyedi elképzelések 
megvalósítása.

Személyre szabott 
stílu   s tanácsadás

Self Branding
Egyéniséged, mint a Te márkád!

Jelenetkezz be Styling Exkluzív
szolgáltatásunkra! 
Elizabeth Nardo
20 / 949-4892

Kiadja: Elizabeth Nardo, 2017

A magazint tervezte: Merényi Tamás
info@merenyitamas.hu, 70/319-0340

Egyes modelljeinket már webshopunkon keresztül is megrendelheti: 
www.shop.elizabethnardo.hu, 
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