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Hatalmas boldogság számomra, hogy immár 
16. alkalommal nyílik lehetőségem arra, hogy 
a menyasszonyokat és az ünnepi alkalmakra 
készülő hölgyeket és urakat megajándékoz-
zam ezzel a kiadvánnyal.

Egyik legfőbb célom, hogy minél sze-
mélyre szabottabb tanácsadást tudjak nyúj-
tani nyugodt körülmények között, hiszen a 
menyasszonyiruha-választáshoz különleges 
miliőre van szükség, amikor a menyasszony 
kiválasztja élete egyik legfontosabb alkalmá-
ra a számára legelőnyösebb ruhát.

Fontos számomra,  hogy  aki bejön az 
 Elizabeth Nardo Fashion House-ba, jól érez-
ze magát, és élvezze azt az egyéni odafigye-
lést, melynek során közösen megtaláljuk a 
stílusát, és a legszebbet hozzuk ki belőle, 
ezért teljesen elszeparált próbafülkéket hoz-
tam létre, ahol illetéktelen szemek nem za-
varhatják meg az alkalom varázsát, meghitt-
ségét, és semmi nem vonhatja el a figyelmet a 
menyasszonyiruha-választásról.

Szintén kiemelkedően fontos számom-
ra a minőség, ezért a menyasszonyi ruhákat 
 Párizsban terveztetem és készíttettem.

Fő profilunk a menyasszonyiruha-köl-
csönzés, és ehhez kapcsolódóan  az  alkalmi, 
báli, koszorúslány-, és örömanyaruhák évről 
évre megújuló, saját tervezésű kollekciójá-
nak elkészítése – melyből ízelítőt találhatsz 
a magazinban –, illetve a méretre készített 
egyedi női és férfi ruhatervezés és kivitele-

zés. Az öltözékek  magas minőségben, egyéni 
megrendelésre, mérték után készülnek.

Az Elizabeth Nardo Fashion House ter-
mékeit saját értékrend és stílusjegyek alapján 
tervezi, magas minőségi követelményeknek 
megfelelően saját látványvarrodájában készí-
ti el, nagy szakmai gyakorlattal, a cég és az 
ügyfelek felé nagy lojalitással rendelkező kol-
legák által.

 A személyes tanácsadás során felmérjük 
az alkati sajátosságokat, az egyéni stílus és 
színvilágot, és ezek figyelembevételével fazo-
nokat, anyagokat, színárnyalatokat ajánlunk.

A következő fázisban kezdődik el a sze-
mélyre szabott tervezés és kivitelezés. Az 
eredmény: egy álomruha,  amely tökélete-
sen áll, gyönyörű alapanyagokból, a legmeg-
felelőbb fazonban.

Bízunk benne, hogy minden igényt kielégí-
tő szolgáltatásaink eredményeként mindenki 
megtapasztalhatja azt a különleges élményt, 
amit az általunk készített ruhaköltemények 
nyújtanak immár közel 20 éve a hölgyeknek 
és az uraknak egyaránt

Reméljük, te is mielőbb ellátogatsz hoz-
zánk, és elégedett ügyfeleink közé fogsz tar-
tozni.

Elizabeth Nardo

Beköszöntő
A hely, ahol az álmaidat valóra váltjuk
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Napjainkban a koktélruha egyre nagyobb te-
ret hódít, és átveszi a helyét a hosszú estélyi 
ruháknak szalagavatókon, esküvőkön is. Jó 
ízlés és elegancia kérdése, ki milyet választ. 
Egy dolog azonban vitathatatlan, egyetlen nő 
gardróbjából sem hiányozhat a „kis fekete”, 
és néhány bármikor könnyen „felkapható” 
csinos koktélruha.

Az Elizabeth Nardo Fashion House mint 
minden évben, 2019-ben is megtervezte kok-
télruha-kínálatát, ezek bemutató darabok, de 
közösen is megtervezhetjük az elképzelésed-
hez, alkatodhoz, személyiségedhez leginkább 
illő modellt, és megvalósíthatjuk álmaidat.

A KOKTÉLRUHA,
ami egyetlen nő gardróbjából sem hiányozhat

54

Látogass el hozzánk, szeretettel várunk!
Frizura: Blázsovics Nikolett 20/488-5135
Smink: Kiss Tímea
Dekoráció: Virágsziget virágüzlet, Bánfai Zsuzsanna 70/209-9666
Fotó: Seres András
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KERESSENEK MINKET BIZALOMMAL!
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: +36 30 311 0710

WWW.ZSELICVOLGY.HU

A páratlan természeti látványosságok ölelésében fekvő Zselicvölgyben megtalálja mindazt, 
ami teljessé teszi az esküvői pillanatokat. Az igényes kialakítású termek, egyedülálló 

látványpincénk, kényelmes szálláshelyeink, kiváló konyhánk mind-mind azt szolgálják, 
hogy Ön és a vendégsereg is életre szóló emlékekkel gondoljanak vissza az itt töltött időre.

80 férőhelyes szállodánk, 40 fős vadásztermünk, 150 fős látványpincénk 
ünnepélyes és meghitt teret biztosít esküvői összejövetelekhez. 

A mA mesebeli zselici táj, a csillagos égbolt, a farmhoz tartozó tópart tökéletes helyszín 
a boldogító igen kimondásához és idilli környezet szabadtéri fotózáshoz.

Felejthetetlen pillanatok a Z selicvölgyben!
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Egyes modelljeinket 
már webshopunkon keresztül  is megrendelheti: 

shop.elizabethnardo.hu
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Évről évre hatalmas változások vannak az 
alkalmiruha-divatban. A ruháink teljesen 
egyedi módon készülnek, minden ruhából 
egy darab készül, esetlegesen ezt módosítjuk 
a hölgy alkatának megfelelően.

Az Elizabeth Nardo Fashion House-ban – 
lépést tartva az igényekkel – a 2019-es koszo-
rúslánydivat jegyében a legújabb tervezésű 
ruháinkat úgy készítettük el, hogy a nagy nap 

után is bármikor újra viselni tudd egy szép 
nyári estén vagy egy elegáns eseményen.

Legújabb báliruha-kollekciónk pedig 
olyan egyedi stílusú, egyéni vonalvezetésű 
különleges anyagokból készült modellekből 
áll, amelyekkel koktélpartikon, különböző 
rendezvényeken különlegesen egyedivé te-
heted a megjelenésed.

Alkalmi ruhák különleges nőknek 
különleges alkalmakra
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zEgyes modelljeinket 
már webshopunkon keresztül  

is megrendelheti: 
shop.elizabethnardo.hu
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Modelljeink többféle színben rendelhetők. Igény szerinti elképzeléseid is megvalósítjuk.
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Modelljeink többféle színben rendelhetők. Igény szerinti elképzeléseid is megvalósítjuk.
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Modelljeink többféle színben rendelhetők. Igény szerinti elképzeléseid is megvalósítjuk.
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Modelljeink többféle színben rendelhetők.
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Menyasszonyi cipők, Claudio Dessi, Morandi

A jó fehérnemű létfontosságú alkotóelem a ruha kiné-
zetében, az elegancia és a harmónia elengedhetetlen 
feltétele.

Tekinthetünk rá egy ház alapjaként is, hiszen jó 
alap nélkül nincs stabil ház.

A menyasszonyi ruha alá szintén rendkívül  fontos 
a megfelelő  fehérnemű: egy jó megjelenést kölcsön-
ző melltartó és egy alakformáló Body Controll.

Az esküvői melltartó nemcsak a menyasszony 
komfortját határozza meg, hanem a ruhában való 
teljes megjelenését is. A helyesen viselt melltartó 
meg tudja emelni a mellet, ezzel kialakítva a meny-
asszony ideális testarányait a nagy napon.

Az Elizabeth Nardo Fashion House a 70/A mé-
rettől egészen a 110/F méretig  melltartókat és 
kiváló gumírozott Body Controll alakformálókat 
kínál ügyfeleinek, melyek a hétköznapi viseletek, 
alkalmi ruhák alatt megbújva járulnak hozzá a tö-
kéletes alakhoz. Profi szakembereink segítenek  a 
megfelelő melltartó és Body Controll kiválasztá-
sában.

Hiszen ezen a téren is sikerélményre vágyunk.

Az Elizabeth Nardo ruha a hozzá illő tökéletes 
fehérneművel mindenkiből a lehető legtöbbet és 
legszebbet hozza ki.

A fehérnemű, ami még  
csodásabbá teszi az alakod

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

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.
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Sosem képzeltem el magam menyasszonyi ruhában, vagy ál-
modtam meg gyermekkoromban az esküvőmet, de ha lettek 
volna hasonló képzelgéseim, azok biztosan nem értek volna fel 
a valós nagy naphoz. Szavakkal leírhatatlan volt! S mindehhez 
persze hozzájárult a két gyönyörű ruhám, mind a menyasszonyi 
ruhám, mind pedig a menyecskeruhám, amelyeket az Elizabeth 
Nardo szalonból kölcsönöztem ki. Bár először nem ide jöttem, 
második alkalommal szerencsére már az Elizabeth Nardo szalont ke-
restem fel, ahol egyszerre 3 ruha is elnyerte tetszésemet, így itt már a ruhák 
szépsége miatt volt nehéz a döntés. Az egyik ruha részletei, kidolgozottsá-
ga és különlegesen ejtett válla egyre jobban a szívembe lopta magát, így a 
második próba alkalmával már élveztem a hercegnős megjelenést benne. 
Sok biztatást kaptam a szalonban, hogy nem is szabad hétköznapinak érez-
nem magam a ruhámban, így nyugodt szívvel tündököltem benne esküvőm 
napján, ahol gyönyörűnek érezhettem magam benne, s persze mindenki a 
csodájára járt. Szívesen maradtam volna menyasszonyi ruhámban, hiszen 
kényelmessége miatt a tánc és az evés sem okozott benne gondot, de alig 
vártam, hogy a tűzpiros menyecskeruhámat is felhúzhassam, amely reggelig 
társam volt a mulatozásban. Ha tehetném, újra az Elizabeth Nardo szalont, 
csapatát és szakértelmét választanám. Köszönöm!

Viki
Ró
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A büszke, elegáns férfi
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Az ünnepi alkalmakon a hölgyek mellett az 
urakra is gondoltunk, hisz a tökéletesen el-
készített öltöny elengedhetetlen, mert így 
lesz harmonikus a pár megjelenése.

Az Elizabeth Nardo Fashion House maga 
szabja ki és készíti el vevői öltönyeit, mert hi-
szünk a kézművesmunka értékében, és ab-
ban, hogy kizárólag ez a típusú öltöny képes 
megadni az egyediséget. Ha jó, akkor min-
den részletében a tulajdonosára készült. Az 
úgy áll az emberen, ahogy semmi más, mint-
ha ráöntötték volna. Ezért nem lehet össze-
hasonlítani a konfekciós árukkal.

Természetesen sok egyéb apróságot is fi-
gyelembe kell venni ahhoz, hogy a megje-

lenés tökéletes legyen. Az Elizabeth Nardo  
Fashion House-nál kiválaszthatja az anyagot, 
megbeszéljük a fazont, és elkészítjük az Ön  
számára a klasszikus, kézi kidolgozás  
hagyományainak megfelelően a tökéletes  
öltönyt. Ez az a szaktudás és szenvedély, 
amely az aprólékosan kidolgozott részletek-
ben megjelenik, és amely ezután viselőjének 
is biztosítja az elegáns megjelenést.

 Az Elizabeth Nardo Divatház a férfit is te-
tőtől talpig öltözteti, így praktikusan, köny-
nyedén díszmellényét, ingjét és cipőjét is 
kiválaszthatja nálunk, így leendő feleségét 
méltán büszke tartással, elegánsan vezetheti 
az oltár elé.



Mi nemcsak az öltönyét és a díszmellényét készítjük el méretére, 
de ingét és cipőjét is megvásárolhatja nálunk!
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 www.forandig.hu
 info@forandig.hu

Forandig Kft.  –   Pécs, Király u. 66. (Király ház)  +36 30 900 2903; 
  Pécs, Szabadság u. 28.  +36 20 800 2903

| könyvek |
| magazinok |
| termékkatalógusok  | 
| reklámszórólapok |
| marketinglevelek |
| prospektusok |
| dossziék |

FORDÍTÁS • GRAFIKA • NYOMDA
| honlapok |  
| kiadványok | 
| oktatóanyagok |  
| kezelési útmutatók |
| bizonyítványok | 
| prospektusok | 
| szerzôdések | 
| iratok | 

Látogasd meg facebook oldalunkat is, ahol akcióinkról értesülhetsz!  forandig

| címkék | 
| borítékok |
| levélpapírok |
| névjegykártyák | 
|  megállítótáblák |
| vevôkártyák |
| plakátok | 
| molinók |

| CD-k | 
| webdesign |
| arculattervezés |
| videofilm-készítés |
| üzletdekoráció |
| pólónyomás |
| betûvágás |

Büszke tündöklés – avagy a tanúk és örömszülők megjelenése

NŐI LÉTÜNK MEGÉLÉSE  
GYERMEKÜNK MENNYEGZŐJÉN

A tanúk, az örömszülők és a koszorúslányok 
megjelenése az esküvőn kiemelten fontos, hi-
szen az ifjú pár után ők azok, akik a legelő-
kelőbb helyet foglalják el végig a szertartások 
alatt, ők szinte minden fényképen rajta van-
nak, és sok esetben az esküvő alatt is számos 
lényeges feladatuk van.

A női nem mindig is híres volt az esztétikai 
érzékéről, így egyértelmű, hogy örömanya-
ként is szépek és vonzóak szeretnének lenni. 

Sok csodás történetet   tudnék mesélni, 
milyen az, amikor egy nő ezen a számára is 
fontos napon újra megélheti azt, hogy olyan 
ruhát visel, amiben sok bókot és elismerést 
kap, hogy számára is felejthetetlen legyen  ez 
a nagy nap, amikor gyermeke kirepül a csa-
ládi fészekből.

Mindezt szem előtt tartva Divatházunk a 
komplett elegancia jegyében öltözteti fel a 

tanúkat, az örömszülőket és a koszorúslányo-
kat is úgy, hogy mind az ifjú pár, mind a saját 
igényeiket kiszolgálja.

Egyedi modelljeink tervezésekor igyekez-
tünk idén is a lehető legváltozatosabb meg-
oldásokra törekedni. 2019-es kínálatunkban 
exkluzív modellekkel, fiatalos, extrémebb és 
visszafogottabb klasszikus vonalvezetésű fa-
zonokkal, tengernyi kiegészítővel és vadonat-
új megoldások sorával várjuk.

Természetesen, ahogy az Elizabeth Nardo 
Fashion House teljes kínálatára igaz, ha Ön 
nem találja meg az elképzeléseinek megfele-
lő darabját készletünkben, mi segítünk meg-
tervezni, és széles méteráru-választékunkból 
látványvarrodánkban megvalósítani az Ön 
álmát.
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Személyre szabott ruhatervezés, -készítés nagy méteráru-választékunkból.
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Rólunk m
ondták
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Amikor a vőlegényemmel eldöntöttük, hogy összeházasodunk, azt hit-
tem, a legnehezebb feladat az lesz, hogy hol találom meg álmaim ru-
háját. Az interneten találtam rá az Elizabeth Nardo Fashion House-ra.

Nagy izgalommal vártuk az első ruhapróbát, amire anyukám, a 
testvéreim és leendő anyósom kísért el. 

A próbát egy beszélgetés előzte meg. Ez idő alatt volt egy kis 
időnk megismerkedni és válogatni a számtalan csodás ruha közt. 
A remek hangulatú próba alatt Ildikó sokat segített nekem tanácsai-
val, kedvességével és végtelen türelmével. A menyecskeruhámat és 
a testvéreim koszorúslányruháit is itt találtuk meg. 

A nagy napra Piroska igazította ránk a ruhákat, amiben igazán 
tökéletesnek éreztük magunkat. 

Ekkor döntöttünk el, hogy a nővérem is itt fogja kiválasztani a ruháját, akinek utá-
nam 5 hónapra rá lesz az esküvője.
Köszönettel tartozom Elizabeth Nardónak és kedves kis csapatának, hogy életem 
egyik legszebb napját a segítségükkel még szebbé varázsolták.

Számomra nem volt nehéz feladat az, hogy hol keressem álmaim 
ruháját, hisz a húgom is itt találta meg a hozzá illő ruhát. Nagy izga-
lommal érkeztem a szalonba az első ruhapróbámra. Ildikó fogadott 
minket, nagyon kedves és segítőkész volt. Persze elkísértek a test-
véreim, anyukám és a leendő anyósom is. Ildikóval megbeszéltük, 
hogy melyik ruha illik hozzám, és hogy mik az elképzeléseim. Ez után 
jöhetett a próba. Szebbnél szebb ruhákat próbáltam. De hamar 
megtaláltam álmaim ruháját. Piroska a ruhámat tökéletesen rám 
igazította, és a kiegészítőkkel együtt igazi hercegnőnek érezhettem 
magam.

Köszönöm nektek a sok segítséget!
                                     

Diána

Marianna
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Vajon céljaid eléréséhez tudásodon felül 
megjelenésed is hozzásegít?
Ismerd meg céljaidhoz vezeto 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 látnak mások, mint aminek Te látszani szeretnél?

Építsd ki saját márkád és legyél:
sikeres, magabiztos nő, aki boldog az életben,
sikeres mint nő, mint anya, mint munkatárs, mint feleség, mint barát,
aki harmóniában van önmagával és a világgal,
akinek megjelenése mutatja külső és belső értékeit,
akinek megjelenése magabiztosságot, önbizalmat és kiegyensúlyozottságot sugároz,
aki mellett jó lenni.

Tanuld meg a személyes márkaépítés művészetét!

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 tömegben. Légy önmagad!

Jelentkezz most új Styling Exclusive szolgáltatásunkra.

Self-Branding 
Egyéniséged, mint a Te márkád!

  hogy mások szépnek látnak téged!”“ Az én sikerem...

„Káprázatos vakító ragyogás”

Elizabeth Nardo
a káprázatos nők stylistja

d:

A hétköznapokban is nőiesen és elegánsan, személyre szabott méretes  
ruhakészítés a tökéletes megjelenésért.

Tervezzük meg együtt a következő ruhádat, ruhatáradat. 

Broadway
A hétköznapok eleganciája
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Broadway

Broadway



Zsófi

Kaposváron is rengeteg menyasszonyiruha-szalon található, de 
valamiért mégis Pécsen kötöttem ki. Az Elizabeth Nardo Divatház 
weboldalán már beleszerettem egy ruhába, valószínűleg nem le-
hetett véletlen. Ahogy beléptünk a szalonba, Ildikó nagyon ked-
vesen fogadott. Átlapoztuk a ruhákkal teli albumokat, kiválasztot-
tunk néhányat, amiket aztán fel is próbáltam. Ildikó tudta, hogy én 
már beleszerettem egy ruhába, azt vehettem fel először. Valami 
csodálatos érzés volt, majdnem elsírtam magam, éreztem, hogy 
ez AZ a ruha! Nem volt kérdés, hogy igent mondok-e a ruhára. 
:)  A legközelebbi ruhapróbán már Pirossal találkoztam, aki rám 
igazította azt a csodát. Nagyon kedves volt, tényleg mindent el-
mondott a ruha viselésével kapcsolatban. Tökéletesre csinálta, 
passzolt mindenhol. Ha elölről kezdhetném, sem mennék másik 

szalonba! Köszönöm Nektek, hogy egy napra én is hercegnőnek érezhet-
tem magam a csodás ruhátokban!

Rólunk m
ondták

Broadway
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Az Elizabeth Nardo Fashion House menyecs-
keruha-modelljei bérelhetők, megvásárolha-
tók, vagy igény szerint egyedi elképzelések is 
megvalósíthatók.

A ruhák kiválasztásakor, legyen szó kész-
letből választott ruháról vagy egyedi méret-
re készített modellről, a későbbi kihasznál-

hatóságot is szem előtt tartjuk, így minden 
nálunk készített modell alakítható, később 
is viselhető. Mindemellett biztosítja azt az 
exkluzív, érzéki megjelenést, mely hozzájá-
rul ahhoz, hogy a nagy nap még felejthetet-
lenebb legyen.

A menyecskeruha
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„Mi elkészítjük álmaid menyecskeruháját,  
vagy tervezzük meg együtt!

„



„Az én sikerem…

hogy mások szépnek látnak téged!”

„Káprázatos vakító ragyogás”
Elizabeth Nardo

a káprázatos nők stylistja

A menyasszony legszebb álma, 
és a hely, ahol ezt valóra váltják!
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Dr. Czenczi Anikó ügyvéd
cégjogász, ingatlanforgalmi szakjogász

Segítek INGATLANÜGYEKKEL kapcsolatos kérdéseiben. 

Megoldom ADATKEZELÉSSEL kapcsolatos problémáit. 

Forduljon hozzám CÉGÜGYEIVEL és szerződéseivel is! 

INGATLANÜGYEK  –  GDPR ADATVÉDELEM  –  CÉGÜGYEK

Ügyvédi Irodánk:  

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

www.drczenczi .hu
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Miután kitűztük esküvőnk időpontját, a következő kulcsfontos-
ságú pont a menyasszonyi ruhám megtalálása volt. Kíváncsi-
ságom révén számos menyasszonyiruha-szalonban jártunk, de 
ilyen magas színvonalú szolgáltatást, kedvességet és profiz-
must csak az Elizabeth Nardo Divatházban tapasztaltunk édes-
anyámmal.

Első találkozásunkkor Elizabeth fogadott minket, meghallgat-
ta elképzeléseimet, s így a több száz mesés ruha közül szűkíte-
ni tudtuk a kört, hogy mely modellek lehetnek az igényeimnek 
leginkább megfelelőek. Igazság szerint volt egy menyasszonyi 
ruha, amelynek szépsége már az első pillanattól kezdve teljesen 
magával ragadott, és természetesen ez a ruha lett „A meny-

asszonyi ruha”. Mintha csak nekem tervezték volna ezt a ruhát Párizsban, úgy illet 
a személyiségemhez és elképzeléseimhez. Nagy segítség volt, hogy a szalonban 
találtunk a ruhához tökéletesen illő fehérneműt, gyönyörű és kényelmes cipőt.

A későbbi próbák során Ildikó és Piros precíz munkát végeztek a ruha méret-
re igazításánál, jó tanácsokkal láttak el a ruha viselésével kapcsolatban. Nagyon 
hálás vagyok a profi és kedves kiszolgálásért, és hogy a nagy napunkon ebben a 
gyönyörű ruhában mondhattam ki az igent a férjemnek.

Bernadett



Hitvallásom:

Minden ember egy egyszeri, megis-
mételhetetlen csoda. Hiszem, hogy 
az embereknek nem szabad leér-
tékelniük 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 egyénisé-
gedet és stílusodat, s nem hagynád, 
hogy elvesszél a szürke tömegben. 
Legyél önmagad!

Elizabeth Nardo
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Tökéletes érzés a tökéletes napon 
– Az Elizabeth Nardo menyasszonyok

Menyasszonyok

Az elképzelésedhez, alkatodhoz  
és egyéniségedhez illő ruha.

Ebben segít Neked az  
Elizabeth Nardo-kollekció

Merj álmodni, hogy életed egyik legfonto-
sabb napján Te légy a legszebb…

Mindenkinek javaslom, hogy gondolja vé-
gig, mit szeretne az esküvője napján érezni. 
Nyilván amellett, hogy mindenki szép akar 
lenni, azt hiszem, a meghittségre vágynak 
a legtöbben, és arra, hogy az adott pillanat-
ban, amikor elkötelezik magukat, teljes har-
móniában legyenek a világgal maguk körül. 
Kiválasztani a sok száz ruha közül egyet, és 
igent mondani rá. Ehhez olyan ruha kell, ami 
a személyiséghez kapcsolódik, nemcsak lát-
ványban, hanem abban is, hogy nem vonja el 
a figyelmet a fontosabb pillanatokról.

Biztos vagyok benne, hogy életed nagy 
napján olyan gyönyörű szeretnél lenni, hogy 
nagymamakorodban is büszke lehess rá. 
Ezért érdemes nemcsak szép, de olyan ruhát 

is választanod, amely igazán illik hozzád, 
tükrözi személyiségedet, és meg van benne 
az az örökérvényű dolog, amire mindenki 
vágyik.

A mi küldetésünk, hogy neves párizsi ru-
hatervezőinkkel olyan modelleket tervez-
tessünk minden évben, a legújabb trendek 
mentén megújuló kollekciónkban, melyek 
lelked, vágyaid és személyiséged is tükrözik. 
Ennek alapkövei a minőség és az eredeti öt-
letek, a letisztultság, a lágy vonalvezetés, a 
modernizmus, a kézműves jellegű kidolgozá-
sok, applikációk, rátétek, kristálydíszítések, 
a nemes anyagok használata, mint a tüllök, 
csipkék, selymek. Ezek összhangjából áll ösz-
sze egy menyasszonyi ruha.

Vőlegényednek, rokonaidnak a Te lényed, 
önmagad vagy egyedi. A menyasszonyi ruha 
kiválasztásánál pontosan ezt az egyediséget 
kell kiemelni a kívánt hatás eléréséhez.

4544

END  192-30

Elizabeth Nardo Díva
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46 Nőies szépség – Plus Size ruhák 
az Elizabeth Nardo kínálatában

Teltkarcsúak divatja – nálunk 58-as méretig találhat ruhát

Hitvallásunk, hogy minden nő egyedülálló 
szépség. E szépség fénye pedig csak emelhe-
tő, és ez nem függ kortól vagy testalkattól.
Párizsi ruhatervezőinktől a 2019-es évi kol-
lekciónkban is számos meseszép menyasszo-
nyiruha-modellt rendeltünk változatos fa-
zonban, melyek a teltkarcsú hölgyek számára 
is előnyösek.

Egy jó szabásvonal segít abban, hogy a 
szemünket a legszebb testrészeinkre irányít-
sák, és amivel nem vagyunk elégedettek, az 
rejtve maradhasson. Igény szerint magas 

minőségben, egyéni megrendelésre, mérték 
után látványvarrodánkban egyedi elképzelé-
sek megvalósítása is lehetséges.

Mi a menyasszonyi ruha mellé a kisugár-
zást adjuk, azt, hogy megélhesd a nőiességed 
csodáját és a felszabadult boldogságot, mely 
az egész esküvőt áthatja majd. Ezáltal nem-
csak a vendégek, hanem Te magad is gyönyö-
rűnek látod magad a jeles napon, és egy önfe-
ledt, csodálatos élmény részese lehetsz.

4746

Plus Size modelljeinkről 
bővebb információ  

szalonunkban.

ENL  194-08

Elizabeth Nardo Lady

ENK  191-30

Elizabeth Nardo Kelly
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ENL  194-12

ENL  194-04

Elizabeth Nardo Lady

Elizabeth Nardo Lady

Az Elizabeth Nardo Fashion House-zal először három évvel ezelőtt 
kerültem kapcsolatba egy kedves barátnőm javaslatára, aki akkor 
náluk kölcsönözte a gyönyörű menyasszonyi ruháját. Őket keres-
tem fel először, és gyorsan meg is találtam a hozzám illő koszorús-
lányruhát, amiben sok dicséretet kaptam.

Már akkor tudtam, amikor párom megkérte a kezem, ha nem 
sablonruhát szeretnék, amit akár több menyasszonyon is viszont-
láthatok, akkor Elizabethhez kell mennem. Így is tettem. Elizabeth 
fogadott bennünket, aki meghallgatva az elképzeléseimet, meg-
mutatta a katalógusokat – ahol a bőség zavarába estem –, majd 
a megjelölt ruhákat Ildikó segítségével felpróbálhattam. Tetszett, 
hogy bár tanácsokat kaptam, de nem akartak rám erőltetni olyan 
ruhát, ami nekem nem tetszett.

Menyecskeruhának kalocsai mintást választottunk, ami a 
szépsége mellett kényelmes viselet is volt.

Nagyon szerettem a ruháimat, még ha csak egy napra is, de királylánynak éreztem 
magam. Rengeteg elismerő tekintetet és dicsérő szót kaptam. Ehhez Piroskára is szük-
ség volt, mert profizmusának köszönhetően a ruha úgy állt rajtam, mintha rám öntötték 
volna.

Minden menyasszonynak ezt az elégedettséget kívánom, így nyugodt szívvel merem 
ajánlani Elizabethet a hozzáértő, türelmes, segítőkész kis csapatával együtt.

Anett és József Rólunk m
ondták
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ENF  195-01
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Elizabeth Nardo Fresh

Elizabeth Nardo Fresh

Elizabeth Nardo Fresh
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Bemutatjuk 
     az Elizabeth Nardo  birodalmat

Engedjétek meg, hogy egy picit bemutas-
sam nektek a helyet, ahol az álmokat valóra 
váltjuk, hiszen rendkívül büszkék vagyunk 
mindarra, amit létrehoztunk.

Szeretnénk bemutatni látványvarrodán-
kat, ami egy kuriózum, hiszen láthatjátok, 
hogyan készülnek modelljeink az első ölté-
sektől az utolsóig.

Szalonunk közel húsz éve van a piacon, 
folyamatosan fejlődünk, jelenleg 160 nm-en 
egy olyan különleges, 21. sz.-i új arculatot ka-

pott, melyben az esztétika és a praktikum ta-
lálkozik. Teljesen elszeparáltan folyhatnak 
a próbák több helyszínen, egy időben, egy-
mástól függetlenül, külső, idegen szemek elől 
elzárva. Megteremtve az ilyen ruhák kiválasz-
tásához szükséges hangulatot. Nem nyitnak 
ránk, nem látnak be a folyosóról. Mindezek 
rendkívül fontosak, hiszen a menyasszony 
életében a ruhaválasztás komoly döntés: 
megtalálni az igazit a ruhában is.

Collector 194-06

ENL  194-06

Elizabeth Nardo Lady
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Elizabeth Nardo Lady

ENK  191-34

Elizabeth Nardo Kelly

Elizabeth Nardo Kelly
ENK 191-39
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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!

Jelentkezz be Styling Exkluzív
szolgáltatásunkra! 
Elizabeth Nardo

20/949-4892

Kiadja: Elizabeth Nardo, 2018

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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