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Egy történet, 
amit az élet írt… 
Szeretem az évnek azt a szakaszát, amikor a következõ évi kollekciót készítjük. 

A tervezés izgalmát, az új anyagok színes kavalkádját. Az elõkészületek közben sokat 

töprengtem, hogy 2011-es katalógust milyen gondolatokkal nyissam meg. Milyen útravalót 

kínáljak a jövendõ menyasszonyoknak, ünnepre készülõdõknek? A választ elsõ meny-

asszonyaink egyike adta meg divatházunknak címzett levelével. 

Kedves Elizabeth Nardo! 

Í
géretemnek megfelelõen szakítottam egy kis idõt 
– folyamatosan zsonglõrködve a kötelességek-
kel és a szabadidõvel – levelem megírására, amit 

amúgy nagyon szívesen teszek, mert mondandóm 
van bõven. 

Öröm tudni, hogy van egy hely ebben a város-
ban, ahol örülnek a másik ember sikerének, bol-
dogságának. Ahol odafigyelnek rá, szakértelemmel 
és õszinte segíteni akarással fordulnak felé. 

Szerencsére engem mások sikere, öröme és szép-
sége szabályosan lelkesít, ösztönzõleg hat rám, 
hogy így is lehet, így kell ezt csinálni. 

Kedves Elizabeth Nardo! A Te esetedben hatá-
rozottan ezt tudom mondani: Így kell ezt csinál-
ni. A minap, amikor kíváncsiságból rákerestem a 
szalonodra, teljesen lehengerelt a weboldalad. 

A design, a felépítése, a tartalom, a forma… és 
persze, az ezek mögött meghúzódó kõkemény tu-
datosság, amellyel ilyen sikerre vitted már eddig is 
– a kezdetekben egy üzlethelységként induló meny-
asszonyi ruhaszalonodat. 

Számomra nyilvánvaló, többrõl van szó az üzle-
ti életben folyamatosan növekvõ sikerek elérésé-
nél. Ez már küldetés, valóban hitvallás, ahogy a 
weboldalon is feltüntetted, amelyet legjobban a 
Nõknek szánt cikksorozatod tükröz. 

Olvasásuk közben többször könnyek gyûltek a 
szemembe, már magam sem tudom, hogy a szép 
megfogalmazásoktól, vagy a felismeréstõl, hogy én 
pont ezt érzem, pont így gondolom. Egyébként va-
lószínû, hogy ez a titka, amiért én, mint elsõ meny-
asszonyaid egyike a mai napig szívesen gondolok 
Rád, jövök üzleteidbe. Nálad bármikor jártam, sok-
kal többel tértem haza, mint egy ruhával. Egy-egy 
ruhapróba közben történt „villámeszmecsere” kap-
csán tett kijelentéseid a mai napig visszacsengenek, 
pozitív megerõsítést adva gondolataimnak. 

Kicsit visszakanyarodva a cikkeidhez, hadd 
mondjam el, hogy én „imádok Nõnek lenni”, a 
nõi lét teljességét megélni. 

Egy furcsa hasonlat jutott az eszembe: A nõi lét 
olyan, mint egy meghatározatlan számú szeletek-

bõl álló torta. Annál kerekebb, minél több szeletet 
tartalmaz: megjelenés, viselkedés, feleség szerep, 
anyaság, … és még sorolhatnám. Tegyük fel, hogy 
a torta teljes, minden egyes szelete megvan, de úgy 
érzem, hogy ettõl még nem Nõ a nõ. Lelkileg kell 
annak éreznie magát a hölgyeknek, mert ha a nõi 
lélek finomságai, rezdülései nem járják át a torta-
szeleteket, a torta ízetlen marad, a Nõ csak nõ 
marad. 

Pedig a mai Férfiak is Nõt akarnak! Olyat, aki 
kívül-belül NÕ. 

Aki tudja, mikor hogyan kell viselkednie. Mikor 
kell erõsnek és határozottnak, mikor pedig vissza-
fogottnak lennie. 

Bátran állíthatom, életem eddigi jeles eseményein 
a Te ruháidat viseltem, viselem. Esküvõnk, kislá-
nyom keresztelõje, bálok és számos jeles alkalmak. 
Természetesen a ruhákat és benne engem is min-
dig dicséret illetett. Férjem jó pár évvel ezelõtt meg 
is vásárolt nálad egy alkalmi ruhát nekem, amely 
azóta is a kedvencem. Rengeteg szép élmény kap-
csolódik hozzá. A közelmúltban volt szerencsém 
egy olasz hajótársaság közel 5000 fõs luxushajójá-
nak fedélzetén egy pár napot eltölteni, ahová a világ 
minden tájáról érkeznek „tengernyi” élményekre 
vágyók. Az utazás legrangosabb eseménye a kapi-
tányi vacsora, kapitányi gálaest, amelyre a japán 
hölgyvendégek kimonóban érkeztek, én természe-
tesen a fent említett kedvenc ruhámban jelentem 
meg. A mindig stílusosan öltözködõ olasz vendé-
gek, a kifinomult ízlésükrõl híres franciák megje-
lenésemet elismerõ szavakkal illeték. Nagyon jó 
érzés volt egy ilyen környezetben, nemzetközi ven-
dégek elismerõ pillantásaink horizontjában végig-
suhanni a fedélzeten. Ez volt a legnagyobb sikere 
a ruhámnak, amely kedves Elizabeth Nardo a Te 
ruhád sikere! 

Én minden tekintetben csak bíztatni tudlak, eh-
hez kívánok Neked minden Jót nagyon sok szere-
tettel: 

F ARKAS  C S I L LA

STÍLUSMAGAZIN 3



JFY115-17

WHITE



„A nõ, aki tervezés közben a fejemben van, szofisztikált, (kifinomult) 

szexi, dinamikus és okos. Korunk nõje nem fél nõnek lenni, erõs, 

de mindemellett fenntartja érzékenységét és nõiességét.” 

DONATELLA  VERSACE

A nõi lét teljessége –––––
káprázatos, vakító ragyogás 

M
ezopotámiában már a Kr.e. 3500–330-ig tar-
tó idõszakban megfigyelhetõ, hogy az akkor 
ruhaként szolgáló testre tekert, díszes anyag-

ból készített kendõket is különféleképpen öltöt-
ték magukra nõk és férfiak. Míg a férfiak válluk-

ra, derekukra tekerték, addig a 
nõk a törzsükre tekerve, csípõ 
alatt szoknyaszerûen végzõdve 
hordták kendõiket. 

A ruha már az ókorban jelez-
te viselõje nemét, életkorát, tár-
sadalmi rangját. 

Jeles napokon ünnepi, dísze-
sebb viseletet öltöttek, így ad-
ták meg a tiszteletet a hétköz-
napoknál emelkedettebb alkal-
maknak. 

Az öltözködési kultúra fejlõ-
désével mind fontosabbá vált a 
nemek elkülönülése, a nemiség 
ízléses hangsúlyozása. A nõk 

büszkén viselték díszes ruhakölteményeiket, olda-
lukon a délceg férfival. 

Az ezredfordulón túl a technika robbanásszerû 
fejlõdésével és világunk totális átalakulásával sok-
kal nehezebb dolga van a nõknek. A gazdasági be-
rendezkedés következményeként õk is munkába 
álltak, ma már vezetõ pozíciókban is megállják he-
lyüket. Mindemellett legszentebb feladatuknak, az 
anyaságnak és feleség szerepnek, a családi tûzhely 
melegen tartójának is lenniük kell egy személyben. 

Hitem szerint a nõi lét teljessége valamennyi te-
rület egybefonódásával érhetõ el a legsikeresebben. 
A nõiség alapköveinek letétele után, a belsõ har-
mónia elérését követõen a külsõ megjelenés is fi-
nomabbá, nõiesebbé válik. Annak a nõnek, aki tisz-
tában van élete legfontosabb feladataival, céljai-
val, sokkal könnyebb a dolga. Belsõ lelki békét és 
egyensúlyt áraszt magából, melyre minden férfi-
nak szüksége van. Az ilyen nõ, nõ tud lenni a maga 
finomságával, eleganciájával, lelki erejével és böl-
csességével. Mert a felsorolt erényekre mind szük-

sége van, hogy élete párja mellett tiszta zafírként 
ragyoghasson. 

Ez az átható ragyogás pedig út a boldogság felé, 
mely utazás során – még ha idõnként kanyargós is 
az út – sosem veszíti el a célját. Az élet apró-cseprõ 
dolgai kisimulnak, és minden egyszerûbbé, átlát-
hatóbbá válik. 

Az ilyen céltudatos nõ magabiztossá válik, és a 
külsõ-belsõ harmónia eléréséhez szeretne tisztában 
lenni a külsõ ragyogás még káprázatosabbá varázs-
lásának lehetõségeivel. 

Az Elizabeth Nardo szalonban professzionális ke-
retek között találhatja meg egyéniségének maxi-
mális pompáját. 

Testi és lelki adottságainak maximális figyelem-
bevételével, hosszas beszélgetések, és az igények 
alapos felmérése után indulhat el az útján, mely a 
valódi, tökéletes boldogsághoz vezet. 

A boldogság egy érintetlen, vadregényes táj leg-
magasabb, csipkézett sziklaszirtjén álló kastély. 
Mely kastélyt ha észrevesszük, a hegyvonulat min-
den egyes pontjáról jól látható. Mindegy, hogy 
mely irányból közelítjük meg, az úton felfelé so-
kat fáradunk, de a kastélyt mindig a szemünk elõtt 
pompázik. S, amikor a hosszú út végén felérünk a 
hegy tetejére, a kastély még szebben tündököl, mint 
korábban, s tornyából káprázatos látvány tárul 
elénk. Láthatjuk az utat, melyet megtettünk és vá-
laszt kapunk kérdéseinkre. 

Kívánom, hogy a bennünket felkeresõ hölgyek 
– legyenek bármely korosztály képviselõi – a ve-
lünk közösen megtett út során megismerjék ön-
magukat, felfedezzék a bennük rejlõ egyedi szép-
séget és káprázatosan vakító ragyogást. 

A 2011-es katalógusba a régió legjelesebb kép-
viselõit gyûjtöttük össze, akik a legmagasabb elvá-
rásoknak megfelelõ szolgáltatásaikkal méltán já-
rulhatnak hozzá egy-egy jeles alkalom fényének 
emeléséhez. 

EL IZABETH  NARDO

“ Styling for you”
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Styling for you –––––
Ruhakészítés egyéniségeknek 

M
inden embernek szüksége van rá, hogy újabb 
és újabb célokat tûzzön maga elé, melyek el-
érését követõen a siker mámorító íze járja át 

a testet és a lelket. Az Elizabeth Nardo Fashion 
House fennállása óta folyamatos megújulásra, szol-
gáltatásai körének kiszélesítésére törekszik. 

Az idei évben egy – a régióban kuriózumnak szá-
mító – szolgáltatással bõvítettük repertoárunkat. 

A divatházat felkeresõ hölgyekkel folytatott be-
szélgetések során kezdett körvonala-
zódni bennem, hogy a legtöbb nõnek 
segítségre van szüksége a megfelelõ fa-
zon, szín vagy stílus kialakításában. So-
kan ösztönösen érzik a bennük rejlõ le-
hetõségeket, ám ezek ritkán kerülnek 
kibontásra. Így arra a döntésre jutot-
tam, hogy a ruhák tervezése és elkészí-
tése mellett, személyre szóló, egyedi 
szolgáltatást kínálunk vásárlóink szá-
mára. 

Ezt a szolgáltatáscsomagot Styling for 

you névre kereszteltük, ami annyi tesz, 
mint személyre szabott stílustanácsadás, 
összhangteremtés és igény esetén hét-
köznapi, illetve alkalmi ruhák, ruhatá-
rak tervezése és elkészítése. 

Divatházunkban több mint 700 féle 
méteráruból válogathatnak a hölgyek, 
hogy segítségünkkel egyéni elképzelé-
seiket, helyben mûködõ professzioná-
lis varrodánkban valósíthassuk meg. 

A korábbi századok nagy uralkodónõinek udva-
ri szabómesterei testesítették meg ugyanezt a fel-
adatot. Õk voltak azok, akik megmondták, hogy 
az adott nemes hölgynek mi áll jó, mi emeli ki még 
inkább a szépségét. Õk tervezték meg ruhatáru-
kat, frizurájukat, gondoskodtak a tökéletes meg-
jelenésrõl. A mai nõknek miért ne lehetne rész 
ugyanebben? 

Styling vagyis stílus tanácsadó szolgáltatásunk so-
rán Elizabeth Nardo divatszakértõ segítségét ve-
hetik igénybe a vendégek. 

Styling-szolgáltatásunkat különbözõ csomagok-
ban állítottuk össze, hogy mindenki saját elképze-
léseinek megfelelõen vehesse igénybe ezt az egye-
di lehetõséget. 

Styling All Inclusive, vagyis teljeskörû stílusta-
nácsadói csomagunk mintegy 18–20 órát vesz 
igénybe. Ezalatt kizárólag Önnel foglalkozunk di-
vatházunk kifejezetten erre a célra kialakított 
Styling Roomjában. Ez a hangulatos, exkluzív szoba 
divatházunk földszintjén található, ahol teljes nyu-
galomban kezdetét veheti a bizalmas beszélgetés. 

A szolgáltatás részét képezi a színelemzés, az al-
kat meghatározás, a stílusteremtés, a sminktanács-

adás és -készítés, a frizurakészítés, a Self-branding, 
más néven személyes márkaépítés – amely a sike-
res megjelenés elengedhetetlen eszköze –, egy exk-
luzív portfoliókészítés, illetve a ruhatár megha-
tározás. A teljeskörû átalakulást után a hölgyek ko-
rábban soha nem látott fényükben ragyogva, bol-
dogságtól és elégedettségtõl sugározva hagyják el 
szalonunkat, s ezzel megkoronázzák közös mun-
kánkat. 

Styling Exclusive csomagunk, egy kb. nyolcórás 
tanácsadást jelent, mely színelemzést, alkat meg-
határozást, stílusteremtést, sminktanácsadást, Self-
brendinget, és ruhatár meghatározást tartalmaz. 

Styling-csomagunk, a kb. négyórás idõtartam 
alatt színelemzést, alkat meghatározást és stíluste-
remtést foglal magában. 

10 ELIZABETH NARDO 
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Vadonatúj szolgáltatásaink igénybevétele után 
forradalmian új külsõvel, egyéni stílusvilággal, 
nõies eleganciával – a szépséget kiemelve –, tün-
döklõ ragyogással hagyják el divatházunkat a ben-
nünket választó hölgyek. 

Olyan hölgyek, akik számára fontos, hogy mind 
a hétköznapokon, mind pedig jeles alkalmakkor 
megõrizzék nõiességüket és egyéniségüket. 

Mert a stílusteremtés mindezt jelenti. 
Vegyen rész Ön is a varázslatban! 

Vadonatúj szolgáltatásunkról részletes 

információkat talál a www.stylingforyou.hu 

weboldalon 

Az én sikerem, hogy mások szépnek látnak téged! 

Káprázatos, vakító ragyogás! 
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„Az én sikerem…

hogy mások szépnek látnak téged!”

„Káprázatos vakító ragyogás”

Self-Branding
Egyéniséged, mint a Te márkád! 

Vajon céljaid eléréséhez tudásodon felül 
megjelenésed is hozzásegít? 

Ismerd meg céljaidhoz vezetõ utad azáltal, hogy tudod: 

• mi az ami jól áll neked, 

• mely színekben ragyogsz igazán, 

• hogyan hozhatod ki önmagadból a legtöbbet, 

• hogyan lehetsz magabiztos és hiteles 

Ismered saját rejtett értékeidet?

El tudod fogadni hiányosságaidat?

Tudod szeretni önmagad?

Te rombolod vagy építed személyes márkádat?

Szerinted tényleg annak látnakmások, mint aminek

Te látszani szeretnél?

Építsd ki saját márkád és legyél: 
• sikeres magabiztos nõ, aki boldog az életben 

• sikeres mint nõ, mint anya, mint munkatárs, mint feleség, mint barát 

• aki harmóniában van önmagával és a világgal 

• akinek megjelenése mutatja külsõ és belsõ értékeit 

• akinek megjelenése magabiztosságot , önbizalmat és 
kiegyensúlyozottságot sugároz 

• aki mellett jó lenni 

Tanuld meg a személyes márkaépítés mûvészetét! 

HITVALLÁSOM:

Minden ember egy egyszeri, megismételhetetlen csoda.
Hiszem, hogy az embereknek nem szabad leértékelniük saját értékeiket
és nem szabad hagyniuk, hogy ezt mások megtegyék. Mindenkiben 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 tömégben. Légy önmagad!

Jelentkezz most új Styling Exclusive 
szolgáltatásunkra! 

Elizabeth Nardo -
A káprázatos nõk stylist a 



A
zt hiszem egy nõ életének megkoronázása az a 

pillanat, amikor édesanyává válik. A gyermek-
nevelés évei után pedig elérkezik a párválasz-

tás, majd az esküvõ. 
Az örömszülõkre rengeteg feladat hárul ilyen-

kor, hiszen gyermekének mindenki a legszebbet, 
legjobbat szeretné. 

Nagyon fontos azonban, hogy önmagunkból is 
kihozzuk a legtökéletesebb erre a napra. 

Némi odafigyeléssel ezen a szép ünnepen nem-
csak gyermekünkre, hanem önmagunkra is mél-
tán büszkék lehetünk. 

Az örömanyák számára azt tanácsolom, hogy a 
ruha kiválasztása elõtt egyeztessenek a másik öröm-
anyával. Érdemes a ruhák színét és tónusát lepon-
tosítani, hogy a megjelenés az ünnep fényéhez 
méltó és mindenki számára elõnyös legyen. 

Színek tekintetében a lágy tónusú árnyalatokból 

érdemes válogatni, kerülve a túl világosat illetve a 
túl sötétet. 

2011-ben a romantikus hangulatot idézõ nagy 
virágmintás, a pettyes és a csíkos a rendi, mely 
anyagok csodaszép árnyalataiból két-, és három-
részes összeállítások gazdag választékát terveztünk 
a bennünket választó örömanyáknak. 

A káprázatos örömanya 

combközépig érõ, rövidebb vagy hosszabb ujjú, a 
hozzá illõ felsõrésszel és aljjal káprázatos megjele-
nést nyújt viselõjének. Ezek az együttesek remekül 
kihasználhatóak az esküvõ során, de a késõbbiek-
ben is praktikus viseletnek bizonyulhatnak. 

Ugyancsak jó szívvel ajánlom az idei év slágeré-
nek számító mell alatt szabott, lefelé bõvülõ föl-
dig érõ, egyberészes modelljeinket is, melyek az 
örömanyák számára elõnyös választások lehetnek. 

Az örömanyák számára tervezett és készített ru-
hák mellett készséggel fogadjuk a saját elképzelés-
sel érkezõ hölgyeket is. Elizabeth Nardo és stylistjai 
segítségével egyénileg tervezett és varrt ruhák ké-
szítését is vállaljuk, melyek minden esetben ven-
dégeink elképzeléseinek maximális figyelembe vé-
telével készülnek helyben mûködõ varrodánkban. 

Több száz minõségi alapanyagunk és szakértel-
münk garancia a tökéletes megjelenés elérésére. 

Divatházunk minõségi, alakformáló fe-
hérnemûket kínál vásárlóinak, melyek 
pompás megjelenést biztosítanak a nõie-
sen teltkarcsú hölgyek számára is. A tö-
kéletes megjelenés kiegészítõjeként ele-
gáns kalapjaink, ékszereink és cipõink 
közül választhatnak vendégeink. 

A leendõ örömanyák számára a legfon-
tosabb tanács azonban, hogy törekedje-
nek megjelenésük harmonikus összeállí-
tására. Stylistjaink segítségével minden 
örömanyából garantáltan kihozzuk a leg-
többet, hogy megjelenésükkel õk is tovább 
emelhessék az esküvõ fényét. 

Hogy ne csak õk lehessenek büszkék 
gyermekükre, hanem rájuk is méltán le-
hessen büszke mindenki. Hogy megmu-
tathassák a világnak, minden életkorban 
lehet káprázatosan ragyogni. 

Mert mindannyian nõk vagyunk, akik 
szeretik szépnek, nõiesnek és elegánsnak érezni 
magukat. Olyannak, akit mindenki csodál bölcses-
ségéért, stílusáért, elért sikereiért és választékos, 
ízléses megjelenéséért. 

”Az érettebb korosztály hölgyei számára elsõsor-
ban a háromrészes hosszú szoknyás, külön felsõ-
résszel és blézerrel rendelkezõ modelleket javas-
lom. A blézer lehet egészen rövid, derékig vagy 

“ Styling for you
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A NÕ, mint 

a báli forgatag ékköve 

B
ál. Amikor ez a szó cseng a fülünkbe, valamennyi-
en hasonló dolgokra gondolunk. Káprázatos ru-
hákra, elegáns nõkre és férfiakra, csillogásra, 

fényre, ünnepi terítékre, finom lakomára és anda-
lító dallamokra. A bál emelkedettséget, méltósá-
got és egyfajta titokzatosságot jelent. 

A szó maga, a latin–olasz eredetû ballare (tán-
colni) szóból származik és társas táncmulatságot 
jelent. Az elsõ bált 1385-ben, VI. Károly és Bajor 
Izabella menyegzõjének alkalmából rendezték 
Amiens-ben. A mai értelemben vett bálozási szo-
kások elterjedését XIV. Lajos korától számítjuk. 

A XIX. században egész Európa táncra perdült, 
ugyanis ekkorra vált széles körben elterjedt szóra-
kozási formává. Hazánkban a bécsi udvar vezette 
be ezt a társasági összejöveteli formát, mely igen 
hamar népszerûvé vált. 

A hölgyek életében mindig kiemelt szerepet ját-
szott egy bálon való megjelenés, hisz a fiatal lá-
nyok ekkor tudatták a külvilággal, hogy eladó sorba 
kerültek, az érettebb hölgyek pedig pompázatos 
ruhakölteményeiket és fejedelmi megjelenésüket 
csillogtathatták meg a társaság elõtt. 

A XXI. századi bálok az elõkelõ, elegáns megje-
lenés színterei. Olyan alkalmak, melyeken a höl-
gyek királynõnek, a férfiak pedig daliás hercegnek 
érezhetik magukat. A királynõi megjelenés elen-
gedhetetlen feltétele – egy az egyéniséghez min-
den tekintetben illõ –, exkluzív báli ruha. 

A 2011-es Elizabeth Nardo báli ruhákat a sok-
színûség jellemzi. A ruhák között az alakot hang-
súlyozó, testhezálló és a nagy volumenû, habos 
szoknyák egyaránt megtalálhatók. A trendi bálo-
zók idén is változatlanul láttatni engedik a hátu-
kat, a dekoltázst vagy a lábukat, viszont fontos, 
hogy egyszerre csak az egyik testrészt hangsúlyoz-
zuk egy ruhán belül. Újra reneszánszukat élik a 
szimmetrikus és az aszimmetrikus modellek is, de 
a puffos ujj és a vállakat teljesen szabadon ha-
gyó ruhák is igen kelendõek. 

Az örök divat arany, ezüst és fekete mellett 
szinte minden trendi, ami csillogó. 

A 2011-es báli ruha kollekció a nõiessé-
get finoman hangsúlyozó, egyedi, a leg-

újabb párizsi divatnak megfelelõ szabás-
vonalat, anyagokat és színeket prefe-
ráló ruhákból áll. 

16 ELIZABETH NARDO 



álmaik báli öltözetét, és alig ismernek magukra. 
Mintha a tükörbõl rájuk tekintõ ragyogó szépség 
egy idegen volna. 

A legújabb Elizabeth Nardo báli ruhák között 
minden hölgy megtalálhatja szíve választottját, 
hogy magára öltve azt a báli forgatag ékköveként 
tündökölhessen. 
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A mell alatt szabott, lefelé bõvülõ trendi model-
lek lágy esésû szaténból és muszlinból készülnek, 
melyek csodaszépen redõzve emelik ki viselõjük 
nõiességét. Díszítésként gyakran jelenik meg a tüll. 
A következõ szezon slágere a nosztalgikus hangu-
latú pöttyös, a csíkos, és a nagymintás virágos 
anyag lesz, melyeket valamennyi korosztály bát-
ran viselhet. 

Nõiességüket büszkén és tudatosan vállaló höl-
gyek számára készültek a darabok, tekintet nélkül 
az életkorra és a testalkatra. 

A kész ruhák mellett ter-
mészetesen személyre sza-
bott tervezésre és elkészítés-
re is lehetõsége van vendé-
geinknek. Elizabeth Nardo-
nál több, mint 700 szebbnél 
szebb, minõségi ruha alap-
anyag várja a vendégeket, 
hogy egyéni méretre, a meg-
álmodott elképzelések alap-
ján készíthessük el a csoda-
szép báli ruhákat. 

Divattanácsadóink az Ön 
elképzeléseinek maximális 
figyelembe vétele mellett se-
gítenek megtalálni a legtöké-
letesebb anyagot, színt és 
fazont. 

Minden nõben fellelhetõ 
az egyedi szépség, csak elha-
tározás és jó szakember kell 

hozzá, hogy a rejtett értékek felszínre kerüljenek. 
Szakembereink segítségével a ruhához illõ alakfor-
máló, különleges fehérnemû, cipõ, táska és egyedi 
ékszer is kiválasztható divatházunk páratlanul gaz-
dag kínálatából. 

Munkánk igazi gyümölcse az a pillanat, amikor 
a hölgyek – gondos tervezés után – magukra öltik 
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tossága és fennköltsége minden korban megkíván-
ta az ünneplõ közönségtõl az eleganciát. 

Az örök divatnak számító hófehér menyasszo-
nyi ruhát Viktória angol királynõ viselte elõször 
saját esküvõjén 1840-ben. A dús, fehér szatén-
ból varrt ruhát vert csipkével díszítették, szegé-
lyén narancsvirág szirmokkal. A fehér szín a 
XIX. század elsõ felében elõkelõséget, uralko-
dói rangot jelképezett. A fehér ruhát nem le-
hetett sokszor felvenni, hamar koszolódott, így 
csak a jómódú hölgyek hordták – rendszerint 
egy alkalommal. 

Magyarországon sokáig a menyasszonyi 
ruha tájegységenként változott, s néhány he-
lyen ma is õrzik a hagyományokat, például 
ma is fekete bársony szegésû a széki meny-
asszony szoknyája, Erdélyben pedig színes, 
gyakran piros díszítésû a menyasszonyi vise-
let. 

A XX. század elsõ felében kezdenek meg-
jelenni hazánkban is a fehér, földre omló, 

hosszú fátylas menyasszonyi ruhák. 
Elizabeth Nardo és lelkes csapata 

nemrégiben a divat fõvárosában, Pá-
rizsban járt, ahol egy impozáns divat-
hétvégén vettek részt. Az itt bemuta-
tott 2011-es modellek legszebb da-
rabjait választották ki és hozták el 
divatházukba, hogy a leendõ 

menyasszonyok ezek közül 
választhassák ki a számukra 
legideálisabbat. 

A szakembergárdát kü-
lönbözõ egyéniségek al-

kotják, melynek kö-
szönhetõen a meny-
asszonyi ruhák is 
igen sokszínûek. 

Mindenki a saját 
ízlésének megfelelõ-
en állította össze a 
2011-es kollekciót, 
ami így mind stílus, 
mind pedig anyag, 

menyasszonyainknak 

Párizsi elegancia 

szín és formavilág tekintetében páratlan gazdag-
ságot mutat. Ennek köszönhetõen a 2011-es 
Elizabeth Nardo menyasszonyi ruha kollekció min-
den esküvõre készülõ hölgy számára tökéletes vá-
lasztásnak bizonyulhat. 

A legújabb trendhez igazodó mell alatt szabott, 
lefelé bõvülõ, lágy esésû menyasszonyi ruhák ro-
mantikus hangulatot idéznek. A könnyû, légies 
anyagok finoman követik a test vonalát. A felül 
ujjas, pántos vagy pánt nélküli ruhák a karcsúbb 
és a telten nõies alkatú hölgyek számára is remek 
választásnak bizonyulhatnak. 

A hófehér mellett a tört fehér, az ekrü és a nagy-
mintás színes ruhák is kelendõk. 

Továbbra is szeretettel várjuk a saját elképzelé-
sekkel érkezõ mennyasszonyokat, akik számukra 
egyedileg tervezett és varrt ruhában kívánnak ol-
tár elé állni. Az Elizabeth Nardo Fashion House a 
legmagasabb színvonalon végzi a ruhatervezést és 
kivitelezést. 

A ruha kiválasztásán, elkészítésén túl óriási je-
lentõsége van a megfelelõ fehérnemûnek is. Egy 
jól megválasztott melltartó rengeteget segít, hogy 
a dekoltázs tökéletes legyen. A mellek megfelelõ 
tartást kapnak, a ruha kivágása pedig gyönyörûen 
felfekszik. A jó minõségû melltartó optikailag is 
sokat segíthet a tökéletes megjelenés elérésében. 

A divatház a fehérnemûkön kívül minõségi meny-
asszonyi cipõk, ékszerek és egyéb kiegészítõk tel-
jes kínálatával várja vásárlóit. 

Leendõ menyasszonyainkat kényelmes, magas 
sarkú bõrcipõ választására ösztönözzük, mely káp-
rázatos keretet ad a királynõi megjelenéshez. 

Legfontosabb azonban, hogy 2011 menyasszo-
nyai elégedetten, tündöklõen ragyogva tegyék meg 
örök fogadalmukat a választott férfi oldalán. Hogy 
ezen a napon mindenki õket csodálja, s hogy elis-
merõ tekintetek gyûrûjében töltsék ezt a megis-
mételhetetlen eseményt. 

A napot, amikor valóságos királynõnek érzik 
magukat, aki boldogan indul el a közös, boldog-
sághoz vezetõ úton. 

A
z ünnepek sorából mindig is kiemelkedett, külön-

legesnek számított, amikor két ember örök hû-
séget esküszik egymásnak. Az alkalom magasz-
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Fehérnemû, 
a tökéletes megjelenés titka 

A
fejedelmi megjelenés kifejezést akkor használ-
juk, amikor egy nõ tetõtõl talpig elegánsan, har-
monikusan öltözik fel. Régi fejedelemnõk ké-

peit nézegetve nem nehéz kitalálni, hogy miért épp 
ez az elnevezés került be a köztudatba. Az elmúlt 
korok nagy asszonyai tudták, hogy a tökéletes 
megjelenéshez nem elég önmagában a ruha. Ha 
azt szerették volna, hogy valóban fejedelmi ele-
ganciát árasszanak, ruhájukhoz illõ hajdíszt, kala-
pot, ékszereket, kesztyût és kendõket öltöttek 
magukra. A legapróbb részletekig megtervezett 
megjelenés így vált fejedelmivé. 

Divatszakemberként sokat foglalkozom a töké-
letes megjelenéssel, és alkalomhoz illõ öltözetek 
tervezésével. Munkám során a ruha megtervezé-
sével egy idõben a megfelelõ kiegészítõk összeállí-
tására is nagy hangsúlyt fektetek. A jól megválasz-
tott kiegészítõk ugyanis tovább fokozhatják vise-
lõjük ragyogását, kiemelve egyéniségének párat-
lan szépségét. 

A ruhával harmonizáló fehérnemû, cipõ, ékszer, 
kalap, táska és kendõ – mint egy képzõmûvészeti 
alkotásnál – keretet ad az öltözetnek. Ettõl válik a 
megjelenés nõiesen finommá. Olyanná, amelyre jó 
érzés ránézni, mert eleganciát és üde bájt sugároz. 

Az Elizabeth Nardo Divatház kínálatában a leg-
kiválóbb minõségû kiegészítõk várják a vásárlókat. 

Exkluzív fehérnemûink kifejezetten alkalmi vi-
seletre készültek. A testhez álló, esetleg fûzõvel 
rendelkezõ felsõrészek alá ugyanis elengedhetet-
lenül fontos a jó minõségû melltartó. Ahhoz ugyan-
is, hogy a ruha kellõképpen felfeküdjön a dekol-
tázs kivágásánál, a melltartónak ki kell emelnie a 
mellet. Optikailag megnyújtva ezzel a testet, a csí-
põ vonal íveltebbé, a derék pedig keskenyebbé 
válik. Egyedi tervezésû fehérnemûink bõséges 
méret és fazonbeli kínálatában minden hölgy meg-
találhatja a testalkatának és egyéniségének legmeg-
felelõbbet. 

Alkalmi cipõink valódi bõrbõl készülnek, melyek 
méltán biztosítják viselõjük számára a komfortos, 
ugyanakkor fejedelmi megjelenést. Menyasszonyi, 
vagy alkalmi ruháinkhoz minden esetben magas 
sarkú cipõ viselését ajánlom. A magas sarok jóvol-
tából a test keskenyebbnek hat, a tartás pedig egye-
nesebbé válik, a csípõ magasabbra kerül, a lábak 
hosszabbnak tûnnek. Divatberkekben van egy 
mondás, miszerint: „Ahány centiméter a sarok, 
annyi kiló mínusz”. 

Hölgy vendégeinket tehát arra biztatom, hogy a 
jeles alkalom elõtt, már a ruhapróbákra érdemes 
magukkal hozniuk a kiválasztott magas sarkú ci-
põt, hogy a késõbbi viselés ne okozzon kellemet-
lenségeket. 

Szeretettel várom azokat a hölgyeket, akiknek a 
XXI. században is fontos nõiességük megõrzése, 
megjelenésük harmonikussága. Vendégeinket min-
den esetben szakértelmünk és segítõ szándékunk 
legjavával látjuk el, figyelembe véve az egyéni el-
képzeléseket. 

Mert mi mindannyian hiszünk a nõi szépség pá-
ratlanságában és erejében. Abban az erõben, ami 
korszakokon átívelve ragyog függetlenül a világ 
változásaitól. Az erõben, amely valamennyi nõ 
kezében adva van. Csak meg kell tanulnunk ki-
használni azt. 
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zajlanak az események. Hogy történik, vagy tör-
tént valami, ami az életünkben kiemelten fontos. 
Ezt a kiemelten fontos alkalmat családi vagy bará-
ti összejövetelekkel, ünnepi ebédekkel, ajándékok-
kal és odafigyeléssel színesítjük. 

Mindezt azért tesszük, hogy kellõ tiszteletet ad-
junk az ünnepnek, az ünnepeltnek. 

Ilyenkor díszébe öltözik az otthonunk, az étte-

alkalmi ruhát kínálni. 

sével. Helyben található 

Különleges alkalmakra, 
különleges nõknek… 

indannyiunk életében voltak, vannak és lesz-
nek különleges napok. Attól különlegesek, 
hogy ekkor a megszokottól eltérõ rendbenM

“ Styling for you” 

rem, a környezetünk és mi magunk is. 
Ezekre az alkalmakra szívesen emlékezünk vissza 

a késõbbiekben is, így válik az esemény többé és 
különlegesebbé a hétköznapoknál. 

Ezeken a napokon, mi nõk is szeretnénk még 
élénkebben ragyogni, eddig talán még sosem lá-
tott oldalunkról bemutatkozni a külvilágnak. Némi 
odafigyeléssel kellemes meglepetést okozhatunk 
saját magunk és a körülöttünk élõk számára. 

Az ünnep kívül és belül is legyen ünnep. Szán-
junk idõt a ráhangolódásra, adjuk meg a módját a 
készülõdésnek! 

Az Elizabeth Nardo Fashion House-ban nõi al-
kalmi ruhák és kiegészítõik páratlan sora várja a 
vásárlókat. Képzett divatszakembereink segítségé-
vel az Ön számára legelõnyösebb ruhakölteményt 
öltheti magára, hogy az ünnephez valódi ünnepi 
megjelenés társuljon. Egy-, és többrészes ruháink 
között valamennyi hölgy megtalálhatja álmai da-
rabját. A konfekció méretnél kisebb és nagyobb 
méretet viselõ hölgyekre is gondoltunk, helyben 
mûködõ manufaktúránk jóvoltából könnyen ala-
kítunk ruháinkon. 

Modelljeink tervezése során sokszínûségre töre-
kedtünk, mind fazon, színösszeállítás és anyag te-
kintetében. Kreatív és egyedi megoldásainkkal az 
Elizabeth Nardo ruhák kitûnnek a többi közül, 
hiszen viselõjük ritka gyémántként ragyog. 

Az egészen merész, extravagáns fazonoktól, a 
konvencionálisabb stílust kedvelõ hölgyeknek is 
igyekeztünk megfelelni. 

Az aktuális trendhez idomuló szabásvonalakkal, 
anyagokkal és színekkel dolgozva 2011-es alkalmi 
ruha kollekciónk valamennyi igényt kielégíti. 

Természetesen az érettebb korosztály hölgy tag-
jaira is gondoltunk a kollekció összeállítása során, 
így kortól függetlenül tudunk vásárlóink számára 

Kész ruháink bõséges kínálatán felül vendége-
ink saját elképzeléseinek megvalósítására is lehe-
tõség nyílik szalonunkban. Egyedileg tervezett al-
kalmi ruháink minden esetben az adottságok és az 
elképzelések maximális figyelembe vételével készül-
nek divattanácsadó szakembereink közremûködé-

méteráru részlegünk több 
mint 700 fajta ruhaalap-
anyagot kínál vendége-
inknek, manufaktúránk-
ban pedig képzett varró-
nõink készítik el a meg-
álmodott, egyedi darabo-
kat. 

Bármilyen testalkatú, 
stílusú és életkorú hölgy-
rõl legyen is szó, a töké-
letes alkalmi megjelenés 
feltétele minden esetben 
a kellõ odafigyelés. Oda-
figyelés a részletekre. A 
jól megválasztott – de-
koltázstól függõ – mell-
tartó, a kényelmes – ru-
hához stílusban illõ – láb-
beli, az ékszerek, a frizura, a smink és természete-
sen a mindezt megkoronázó ruha. 

A harmonikus, egyéniséget tükrözõ és a nõi szép-
séget kiemelõ megjelenés mindezek együttességé-
vel érhetõ el. 

A nõi szépséget sokan megénekelték már nagy 
költõk és énekmondók, festették vászonra, vagy 
vésték kõbe mûvészek. 

Higgyünk nekik és önmagunknak, hogy szépsé-
günk ünnepi fényben ragyoghasson. 
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Légy boldog 
és vonzó! 

A
z utóbbi években nagyot változott a világ. Vál-

toztak benne az emberek, a szokások és így a 
divat is. Divatszakemberként régóta érzem, 

hogy a megjelenésen túl igenis többre van szük-
ség. Értékrendre, célokra, nõi öntudatra és maga-
biztosságra. Ezek megléte szavatolja a boldogság 
elérését. 

Hiszem, hogy a jól megtervezett ruha emeli, és 
nem helyettesíti a belsõ ragyogást. Ez a ragyogás 
minden nõi lélekben jelen van. Ott van a rezdülé-
sekben, a mozdulatokban és a szavakban. Olyan 
jelenség ez, melyre nagyobb szüksége van világunk-
nak, mint hinnénk. A finomság, az elegancia és a 
stílus ugyanis finomságot és figyelmességet szül. 
Értékeket, melyek szebbé és jobbá tehetik minden-
napjainkat. 

A nõies megjelenés és a nõiség maximális meg-
élése elégedett férfiakat teremt, akik képesek igazi 
férfiként megjelenni. Egy boldog férfi mellett pe-
dig boldog lehet a nõ és a család. 

Ezt a gondolatsort végigkövetve a közlemúltban 
mintegy húsz cikkbõl álló kurzust indítottunk el 
weboldalunkon. Azok a vendégek, akik feliratkoz-
tak hírlevelünkre, rendszeresen levélben olvashat-
ták összefüggõ – a nõi lét teljeségével foglalkozó 
hírlevelünket. 

A kurzusra folyamatosan fel lehet iratkozni a 
www.elizabethnardo.hu internetes oldalon. Olva-
sóink visszajelzései alapján jutottam arra a gondo-
latra, hogy még mindig van tennivaló a XXI. szá-

zad sikeres és boldog nõiért. A Szalonban eltöltött 
munkám során gyakran elegyedek tartalmas beszél-
getésbe vendégeinkkel. Hölgyekkel, akik hisznek 
nõiességükben és egyéniségük rejtett kincseiben. 
A ruhapróbák és a közös tervezõmunka során szü-
letett bennem a gondolat, hogy egy nõknek szóló, 
a nõiségért gondolkodó beszélgetõ kört, ha úgy 
tetszik klubot kellene szervezni. Egy olyan fóru-
mot, ahol a hölgyek egymás között, oldott hangu-
latban beszélgethetnek életük és nõiségük legfon-
tosabb kérdéseirõl. 

Szeretném, ha ez a hely egy gondolatébresztõ 
szimpózium lenne, ahol bátran megoszthatnánk 
egymással tapasztalatainkat. 

Kezdjünk el beszélni egymással magunkról, ma-
gunkért! 

Minden hónap elsõ szerdáján 17 órakor várom 
az érdeklõdõ hölgyeket az Elizabetn Nardo Fashion 
House-ban. Kezdésnek a vadonatúj Styling Room 
ad helyet a fórumoknak, mellyel mozgalmat sze-
retnék elindítani. Mozgalmat értünk, nõkért, akik 
képesek tenni a boldogságukért. 

10–15 hölgyet várok – életkortól függetlenül – 
a díjtalan beszélgetésekre, melyre jelentkezni web-
oldalunkon keresztül lehet. Szintén ide várjuk té-
majavaslataikat is, hogy a találkozások milyen te-
matika szerint haladjanak. Szeretettel várom 
mindazokat, akik szívesen osztják meg tapasztala-
taikat, gondolataikat a nõi létet érintõ alapvetõ 
kérdésekrõl. Bízom benne, hogy az elhangzó sza-
vak célt találnak bennünk, és bensõséges, meghitt 
légkör alakul ki találkozásaink során. 

Kezdeményezésünknek „A kincs benned van!” 

mottót adtuk, bízva abban, hogy egy közös és gyü-
mölcsözõ építkezés alapköveit tesszük le. Olyan 
építkezését, ahol a téglák a nõi lélek építõelemei, s 
a kastély, ami épül a boldogabb élet megtestesítõje 
lesz. 

Õszinte szeretettel várom Önöket! 

Eliz abeth  Na rdo

A káprázatos nõk

stylistja
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ELIZABETH  NARDO  FASHION  HOUSE 

Pécs, Kereskedõk Háza I. emelet – Rákóczi út 46. 

Telefon: 06 (72) 327 090, +36 (20) 203 1809 

www.elizabethnardo.hu n info@elizabethnardo.hu 

www.stylingforyou.hu n info@stylingforyou.hu 

www.elizabethnardo.blog.hu 

Az én sikerem,

hogy mások

szépnek látnak

téged!

Káprázatos,

vakító ragyogás!

Elizabeth Na rdo 

A káprázatos nõk 

stylistja 

SZOLGÁLTATÁSUNKBÓL: 

Menyasszonyi, 

menyecske-, 

koszorúslány-, alkalmi, báli 

ruha, koktélruha 

KÉSZÍTÉS – 

KÖLCSÖNZÉS – 

ÁRUSÍTÁS 

Cipõk, fehérnemûk 

eladása 

Öltönyök varrása – 

árusítása 

Méretre varrás nagy 

méteráru-választékunkból 

Egyedi elképzelések 

megvalósítása 

Személyre szabott stílus-

tanácsadás 

Smink: B ÁN  DÓR I  (30) 517 2057 

Frizura: JÁK I  V I V I EN  (30) 653 4837 

Fotó: NNFOTÓ • www.nnfoto.hu 

(20) 940 2849 • (30) 575 1722 
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