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A húszéves jubileumunk kapcsán szeretnék 
egy kis betekintést adni abba, hogy honnan 
is indultunk.

Kb. másfél éves voltam, amikor egy szép 
vasárnap délután sétálni indultunk édes-
anyámmal. Mielőtt elindultunk, odaálltam a 
tükör elé, és azt mondtam: „Most mindennel 
meg vagyok elégedve, szép ruhám, cipőm és 
táskám van, csak még a dauer hiányzik a ha-
jamból.”

Ez azóta is meghatározza az életemet, min-
dig is saját magamnak terveztem ruháimat, 
fontos volt, hogy egyedi legyen, az én elkép-
zelésem szerint. Nagyon nem szerettem, ami-
kor a konfekció elterjedésével az egyediség 
egyre inkább kezdett eltűnni. Szerencsésnek 
mondhatom magam, hogy már gyerekko-
romban magamba szívhattam azt a tudást, 
ami a jó megjelenés titka. Egészen a ’80-as 
évekig minden nőnek volt egy szakmájában 
profi varrónője, aki egyedileg szabta-varrta a 
hölgyek ruháit, így már gyerekként, amikor 
anyukámat varrónőhöz kísértem, elleshettem 
azokat a kis trükköket, melyek ahhoz kelle-
nek, hogy egy hölgy megjelenése mindig 
tükrözze az egyéniségét, alkatilag előnyös 
legyen számára, és az alkalomhoz is illő 
legyen. Soha nem viseltem egy ruhát csak 
azért, mert divatos, hanem mindig az aktuá-
lis divatból számomra előnyös és tetsző ele-
meket felhasználva terveztem és készíttet-
tem a ruháimat, és teszem ezt a mai napig. 
Mivel ma már több generáció is úgy nőtt fel, 

hogy csak a konfekciót ismeri, ezért ők azzal 
a hátránnyal indulnak, hogy nem tudják, és a 
legtöbben nem is gondolkodnak azon, mi az, 
ami számukra előnyös.

Ezért az egyik legfőbb célom, hogy mi-
nél személyre szabottabb tanácsadást tud-
jak nyújtani nyugodt körülmények között 
a hölgyek számára, bármilyen alkalomra is 
készüljenek, de azoknak, akik szeretnék a 
legjobbat kihozni magukból, át is tudom 
adni ezt a tudást egy stílustanácsadás-szol-
gáltatás keretében. Fontos, hogy mindennap 
a legjobbat hozzuk ki magunkból, hiszen az 
életünkben a sikeresség szempontjából meg-
határozó az első benyomás, nem tudhatjuk, 
kivel találkozhatunk aznap. Ahogy mondani 
szoktam: „Soha nincs második első benyo-
más’’.

Fontos számomra, hogy aki bejön az Eli-
zabeth Nardo Fashion House-ba, jól érezze 
magát, és élvezze azt az egyéni odafigyelést, 
melynek során közösen megtaláljuk a stílu-
sát, és a legszebbet hozzuk ki belőle.

Szintén kiemelkedően fontos a minőség, 
melyeket a Párizsban terveztetett menyasz-
szonyi ruháinkkal és a saját látványvarro-
dánkban készülő, egyedileg tervezett Eli-
zabeth Nardo-modellekkel – melyekből íze-
lítőt mutatunk be magazinunkban – tudunk 
immár húsz éve garantálni.

Elizabeth Nardo

Beköszöntő
A hely, ahol már húsz éve csodák történnek 
– húsz év, több tízezer elégedett nő és férfi 

– Elizabeth Nardo Fashion House
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Évről évre hatalmas változások vannak 
az alkalmiruha-divatban. Ruháink tel-
jesen egyedi módon készülnek, minden 
ruhából egy darab készül, igény szerint 
ezt módosítjuk a hölgy alkatának meg-
felelően.

Az Elizabeth Nardo Fashion House-
ban lépést tartva az igényekkel, a 2020-
as koszorúslánydivat jegyében a leg-
újabb tervezésű ruháinkat úgy készítet-
tük el, hogy a Nagy Nap után is bármi-

kor újra viselni tudjunk egy szép nyári 
estén vagy egy elegáns eseményen.

Legújabb báliruha-kollekciónk pedig 
olyan egyedi stílusú, egyéni vonalve-
zetésű, különleges anyagokból készült 
modellekből áll, amelyekkel koktélpar-
tikon, különböző rendezvényeken kü-
lönlegesen egyedivé teheted a megjele-
nésed.

Alkalmi ruhák ünnepi alkalmakra

Frizura: Földesi Zsófia 06 30/441–0261
Smink: TP Makeup – Takács Petra
www.tpmakeup.hu, 06 20/551-7754
Fotó: Vivat Photo
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Egyes modelljeinket 
már webshopunkon keresztül 

is megrendelheti: 
shop.elizabethnardo.hu6 7



Modelljeink többféle színben rendelhetők. Igény szerinti elképzeléseid is megvalósítjuk.
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Személyre szabott ruhatervezés-, készítés nagy méteráru választékunkból. Modelljeink többféle színben rendelhetők.
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Az Elizabeth Nardo Fashion House koktél-
ruháit saját értékrend és stílusjegyek alapján 
tervezi, magas minőségi követelményeknek 
megfelelően saját látványvarrodájában ké-
szíti el, nagy szakmai gyakorlattal, a cég és 
az ügyfelek felé nagy lojalitással rendelkező 
kollégák által.

Napjainkban a koktélruha egyre nagyobb 
teret hódít, és átveszi a helyét a hosszú es-
télyi 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, 2020-ban is megtervezte kok-
télruha-kínálatát, ezek bemutató darabok, 
de közösen is megtervezhetjük az elkép-
zelésedhez, alkatodhoz, személyiségedhez 
leginkább illő modellt, és megvalósíthatjuk 
álmai dat.

Ami egyetlen nő gardróbjából sem hiányozhat

A KOKTÉLRUHA
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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 Control.

Az esküvői melltartó nemcsak a menyasszony 
komfortját határozza meg, hanem a ruhában való 
teljes megjelenését is. A helyesen viselt melltar-
tó meg tudja emelni a mellet, ezzel kialakítva a 
menyasszony 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 Control 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 Control 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 jó megjelenés alapja a fehérnemű

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.

 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 |
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A tökéletes megjelenés férfiaknak  
– méretre készített „bespoke” öltönyök

Az ünnepi alkalmakon a hölgyek mellett az 
urakra is gondoltunk, hisz a tökéletesen el-
készített öltöny elengedhetetlen, hisz így 
lesz harmonikus a pár megjelenése.

Az Elizabeth Nardo Fashion House maga 
szabja ki és készíti el vevői öltönyeit, mert 
hiszünk a kézművesmunka értékében, és 
abban, hogy kizárólag ez a típusú öltöny ké-
pes megadni az egyediséget. Ha jó, akkor 
minden részletében a tulajdonosára készült. 
Az úgy áll az emberen, ahogy semmi más, 
mintha ráöntötték volna. Ezért nem lehet 
összehasonlítani 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 anya-
got, megbeszéljük a fazont, és elkészítjük az 
ön számára a klasszikus, kézi kidolgozás 
hagyományainak megfelelően a tökéletes öl-
tönyt.

Ez az a szaktudás és szenvedély, amely az 
aprólékosan kidolgozott részletekben megje-
lenik, és amely ezután viselőjének is bizto-
sítja 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 partnerét méltán 
büszke tartással, elegánsan kísérheti bármely 
alkalomra.

Mi nemcsak az öltönyét és a díszmellényét készítjük el méretére, 
de ingét és cipőjét is megvásárolhatja nálunk!

Ró
lu

nk
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ák
Az Elizabeth Nardo Fashion House-ra az 
interneten találtam rá. Már a képernyőn 
keresztül is elvarázsoltak az ott látott 
menyasszonyi ruhák, s egyben itt talál-
tam rá csodaszép menyecskeruhámra is. 
Izgalommal vártam az alkalmat, hogy a 
választott darabokat felpróbálhassam.

A szalonba érkezésünk is emlé-
kezetes volt számomra. Előtte sosem 
tapasztaltam ilyen szívélyes fogadtatást, 
figyelmet és szakmabeli profizmust. 
A csapat minden tagjáról elmondható 
a felkészültség, összeszedettség és a 
kiemelkedő hozzáértés. A legapróbb 
részleteket is szem előtt tartva került 
kiválasztásra az egyéniségemhez, ala-
komhoz legmegfelelőbben illeszkedő 
menyasszonyi ruha.

Időközben kiderült, hogy kismama vagyok, így ezt a tényt is szem előtt tartva választottuk ki a ruháimat. Minden 
szempontból tökéletes viselet volt a kiszemelt menyasszonyi ruhám, mert a megváltozott alakom domborulatait diszkré-
ten fedte el a mell alatt bővülő fazonja miatt. Természetesen az sem volt elhanyagolható, hogy az esküvő és az azt követő 
lagzi időtartama alatt a viselet komfortos legyen, és ne szorítson.

Elizabeth mellett köszönettel tartozom az összeszokott csapatának is, hogy a „Nagy Napon” tökéletesen állt rajtam a 
ruha, és boldogan mondhattam ki benne az „IGEN-t”! Rengeteg gratulációt és dicséretet kaptam a káprázatos menyasszo-
nyi ruhámra. Hasonló sikert aratott férjem öltönye is, melynek kivitelezését Elizabeth rutinos szabója alkotott meg.
Mindenkinek szívből ajánlom az Elizabeth Nardo Fashion House szolgáltatásait s egyedi ruháit. Nem fogtok csalódni! J

Bea és Csaba
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Köszönjük hogy minket választottak!

Rólunk m
ondták

Első szalon, első próba, első ruha – avagy hogyan 
találtam rá a tökéletes menyasszonyi ruhára.

Nem gondoltam volna, hogy a szalon hatalmas 
kínálata és Elizabeth hozzáértő segítsége ilyen 
mértékben megkönnyíti a választásom, de így lett. 
Konkrét elképzelés nélkül kerestük fel őket, és 
lám, úgy két óra leforgása alatt – néhány katalógus 
átlapozása és pár ruha felpróbálása után – egysé-
ges álláspontunk volt: az első a tökéletes. Ez idő 
alatt már néhány menyecskeruhát is felöltöttem, 
persze már akkor köztük volt a választott is. Aztán 
férjem is úgy döntött, ő sem szeretne kimaradni a 
jóból, itt varratta hát meg hőn áhított sötétkék öl-
tönyét. Végül hoztuk a koszorúslányainkat, hogy 
egységes azúrkék színekben tündököljenek a 
Nagy Napunkon. A menyasszonyi ruha személy-
re szabásában és a megfelelő kiegészítők kivá-
lasztásában Ildikó véleményére nyugodt szívvel 
támaszkodtam. Így találtunk meg mindent egy 
helyen, és oldódott meg számos kérdés a szerve-
zés során.
Köszönjük a segítséget és a szakértelmet. 
                          Ancsa és Tamás

A lánykérés után első utam az Elizabeth Nardo Fashion House-ba 
vezetett. Pár évvel ezelőtt a koszorúslányruhámat itt találtam meg, 
így biztos voltam benne, hogy a menyasszonyi ruhámat is itt fogom. 
A katalógusokból anyukámmal kiválasztottunk öt-hat ruhát, majd 
elkezdtem próbálni. Elizabeth profi segítségével hamar megtaláltam 
„az igazit”, így  három ruhával később már a meghatódott anyukám 
előtt álltam A RUHÁBAN. Ildikó csoda kezének köszönhetően a 
Nagy Napon úgy éreztem magam, mint egy igazi királylány. Töb-
ben azt mondták, hogy olyan a ruhám, mintha direkt nekem tervez-
ték volna, és ezt a csapat szakértelmének köszönhetem. A férjem-
nek szó szerint elállt a szava, amikor meglátott, azt hiszem, ennél 
nagyobb bókra nem is vágyhattam. Köszönöm nektek! :)

Szívből ajánlom mindenkinek az Elizabeth Nardo Fashion 
House-t, biztos vagyok benne, hogy ezzel a profi hozzáállással és 
segítséggel mindenki megtalálja „a ruháját”! 
                                Móni és Zsolt

Anikó és Tamás

Móni és Zsolt



Már húsz éve segítünk abban, hogy az ünnepi 
alkalmak megélése tökéletes legyen  

– több ezer elégedett örömanya és vendég
A tanúk, az örömszülők és a koszo-
rúslányok megjelenése az esküvőn ki-
emelten fontos, hiszen az ifjú pár után 
ők azok, akik a legelőkelőbb 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 örömanyaként is szépek és von-
zóak szeretnének lenni.

Sok csodás történetet  tudnék elme-
sélni, 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 családi fé-
szekből.

Mindezt szem előtt tartva Divathá-
zunk a komplett elegancia jegyében 
öltözteti fel a tanúkat, az örömszülő-
ket és a koszorúslányokat is úgy, hogy 
mind az ifjú pár, mind a saját igényei-
ket kiszolgálja.

Egyedi modelljeink tervezésekor 
igyekeztünk idén is a lehető legvál-
tozatosabb megoldásokra törekedni. 
2020-as kínálatunkban exkluzív mo-
dellekkel, fiatalos, extrémebb és visz-
szafogottabb, klasszikus vonalvezetésű 
fazonokkal, tengernyi kiegészítővel és 
vadonatúj megoldások sorával várjuk.

Természetesen, ahogy az Elizabeth 
Nardo Fashion House teljes kínálatára 
igaz, ha ön nem találja meg ez elkép-
zeléseinek megfelelő darabját készle-
tünkben, mi segítünk megtervezni és 
széles méteráru-választékunkból lát-
ványvarrodánkban megvalósítani az 
ön álmát.
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Igény szerinti elképzeléseid is megvalósítjuk.
Személyre szabott ruhatervezés-,  

készítés nagy méteráru választékunkból.
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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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Profi Padló -  Lakberendezés az alapoktól

profipadl

lakberendezes_az_alapoktol

profipadlo.hu

Kedves iiú pár!

Gratulálunk döntésetekhez!
Kívánjuk, hogy életetek minden pillanatában
a szeretet, az egészség és a jólét
kísérje utatokat!

A Profi Padló felkészült csapata
szívesen áll rendelkezésetekre,szívesen áll rendelkezésetekre,
leendő lakásotok otthonosabbá tételében.

Forduljatok hozzánk bizalommal!

Profi Padló lakberendezés
"Mert a profi lakberendezés a Padlónál kezdődik!"

Pécs -  Siklósi út 22. Tel.: +36-72-222-378
Bonyhád -  Dózsa György út 2/b Tel.: +36-74-453-881
Dombóvár - Ady Endre u. 46. Tel.: +36-74-464-722

pecs@profipadlo.hu



A piros, a magyaros az örök klasszikus, de az utóbbi 
időben inkább az újragondolt magyaros hódít, mely-
nél a fazon már modern, viszont a motívumokban 
visszaköszönnek a hagyományos népművészeti mo-
tívumok (hímzés, zsinórozás).

A hagyományos modellek mellett azonban egyre 
inkább megjelennek a kicsit bohémabb retro pöttyös 
és színes ruhák is.

Az Elizabeth Nardo Fashion House menyecs-
keruha-modelljei bérelhetők, megvásárolhatók, 

vagy igény szerint egyedi elképzelések is megva-
lósíthatók.

A ruhák kiválasztásakor, legyen szó készletből 
választott ruháról vagy egyedi méretre készített 
modellről, a későbbi kihasználhatóságot is szem 
előtt tartjuk, így minden nálunk készített modell ala-
kítható,  később is viselhető. Mindemellett biztosítja 
azt az exkluzív, érzéki megjelenést, mely hozzájá-
rul ahhoz, hogy a Nagy Nap még felejthetetlenebb 
legyen.

Menyecskeruha-divat  
az elmúlt húsz év távlatából
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Bemutatjuk a húszéves
               Elizabeth Nardo  birodalmat

Engedjétek meg, hogy egy picit bemutassam nektek 
a helyet, ahol az álmokat valóra váltjuk, hiszen 
rendkívül büszkék vagyunk mindarra, amit az elmúlt 
húsz évben hoztunk létre. Egy alig 40 négyzetméte-
res üzlettel indultunk, és mára egy közel 180 nm-
es gyönyörű szalonnal büszkélkedhetünk, mely egy 
olyan különleges 21. sz.-i arculatot kapott, melyben 
az esztétika és a praktikum találkozik.

Látványvarrodánk egy kuriózum, hiszen lát-
hatjátok, hogyan készülnek modelljeink az első öl-
tésektől az utolsóig.

A próbák elszeparáltan, egyszerre több helyszí-
nen, egy időben egymástól függetlenül, külső idegen 
szemek elől elzárva történnek, megteremtve az ilyen 
ruhák kiválasztásához szükséges hangulatot: nem 
nyitnak ránk, nem látnak be a folyosóról. Mindezek 
rendkívül fontosak egy menyasszonyi vagy egy al-
kalmi ruha kiválasztásánál, hiszen komoly döntés 
előtt állunk: megtalálni a számunkra megfelelőt a 
ruhában is.

20 év

Húsz év, több mint 5000 elégedett menyasszony
Merj álmodni, hogy életed egyik legfontosabb napján Te légy a legszebb…

Mindenkinek javaslom, hogy gondolja végig, 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 pilla-
natban, amikor elkötelezik magukat, teljes harmóniában legyenek a világgal és önmagukkal. Kiválasztani a 
sok száz ruha közül egyet és igent mondani rá. Ehhez olyan ruha kell, ami a személyiségedhez kapcsolódik, 
nemcsak látványban, hanem abban is, hogy nem vonja el a figyelmet a fontosabb pillanatokról.

Biztos vagyok benne, hogy életed nagy napján olyan gyönyörű szeretnél lenni, hogy nagymamakorod-
ban is büszke lehess rá. Ezért érdemes nemcsak szép, de olyan ruhát is választanod, amely igazán illik hoz-
zád, tükrözi személyiségedet, és megvan benne az az örök érvényű dolog, amire mindenki vágyik.

A mi küldetésünk, hogy neves párizsi ruhatervezőinkkel olyan modelleket terveztessünk minden évben, 
a legújabb trendek mentén megújuló kollekciónkban, melyek lelked, vágyaid és személyiséged is tükrözik. 
Amennyiben saját elképzeléssel érkezel hozzánk, lehetőséged van arra, hogy látványvarrodánkban elkészít-
sük számodra az „álomruhát”.

Bízunk benne, hogy te is elégedett menyasszonyunk leszel.
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„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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Személyre szabott ruhatervezés-,  
készítés nagy méteráru választékunkból. Igény szerinti elképzeléseid is megvalósítjuk.
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Hitvallásom:

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

Elizabeth Nardo

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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42 Plus Size modellek  
nagy választékban.  
Bővebb információ  
szalonunkban.
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ENK  201-26

ENK  201-24

Elizabeth Nardo Kelly

Elizabeth Nardo Kelly

Tökéletes érzés a tökéletes napon 
– Az Elizabeth Nardo menyasszonyok

Menyasszonyok

Fő profilunk a menyasszonyiruha-kölcsönzés, és eh-
hez kapcsolódóan az alkalmi, báli, koszorúslány- és 
örömanyaruhák évről évre megújuló, saját terve-
zésű kollekciójának elkészítése – melyből ízelítőt 
találhatsz a magazinban –, illetve méretre készített 
egyedi női és férfiruha-tervezés és -kivitelezés. Az 
öltözékek magas minőségben, egyéni megrendelés-
re, mérték után készülnek.

Az Elizabeth Nardo Fashion House termékeit 
saját értékrend és stílusjegyek alapján tervezi, ma-
gas minőségi követelményeknek megfelelően saját 
látványvarrodájában készíti el, nagy szakmai gya-
korlattal, a cég és az ügyfelek felé nagy lojalitással 
rendelkező kollégák által.

A személyes tanácsadás során felmérjük az alka-
ti sajátosságokat, az egyéni stílust és színvilágot, 
és ezek figyelembevételével fazonokat, anyagokat, 
szín árnyalatokat ajánlunk.

Következő fázisban kezdődik el a személyre szabott 
tervezés és kivitelezés. Az eredmény: egy álomru-
ha, amely tökéletesen áll, gyönyörű alapanyagok-
ból, a legmegfelelőbb fazonban.

Bízunk benne, hogy minden igényt kielégítő szol-
gáltatásaink eredményeként mindenki megtapasz-
talhatja 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 hozzánk, és 
elégedett ügyfeleink közé fogsz tartozni.

Elizabeth Nardo
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Elizabeth Nardo Kelly

Elizabeth Nardo Kelly
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ENL  204-21

ENL  204-06 Elizabeth Nardo Lady
Elizabeth Nardo Lady
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ENC  208-07

Elizabeth Nardo Curvy

Nőies szépség – Plus Size ruhák 
az Elizabeth Nardo kínálatában

Teltkarcsúak divatja – nálunk 58-as méretig találhat ruhát
Hitvallásunk, hogy minden nő egyedülálló szép-
ség. E szépség fénye pedig csak emelhető, és ez nem 
függ kortól vagy testalkattól.

Párizsi ruhatervezőinktől a 2020-as évi kollekci-
ónkban is számos meseszép menyasszonyiruhamo-
dellt rendeltünk változatos fazonban, melyek a telt-
karcsú hölgyek számára is előnyösek.

Egy jó szabásvonal segít abban, hogy a szemün-
ket a legszebb testrészeinkre irányítsák, és amivel 
nem vagyunk elégedettek, az rejtve maradhasson. 

Igény szerint magas minőségben, egyéni megren-
delésre, mérték után látványvarrodánkban egyedi 
elképzelések megvalósítása is lehetséges.

Mi a menyasszonyi ruha mellé a kisugárzást ad-
juk, azt, hogy megélhesd a nőiességed csodáját és 
a felszabadult boldogságot, mely az egész esküvőt 
áthatja majd. Ezáltal nemcsak a vendégek, hanem te 
magad is gyönyörűnek látod magad a jeles napon, 
és egy önfeledt, csodálatos élmény részese lehetsz.

51

Egy különleges helyszín, egy különleges napra!

 ovábbi részletekért és személyre szabott
ajánlatainkért forduljon rendezvényszervezőnkhöz!

MEGÚJULT KÜLÖNTERMÜNKBEN 50 FŐIG,
ÉTTERMÜNKBEN 80 FŐIG VÁLLALJUK
ESKÜVŐK ÉS EGYÉB RENDEZVÉNYEK
TELJES KÖRŰ LEBONYOLÍTÁSÁT,
30 ÉVES VENDÉGLÁTÓI TAPASZTALATTAL.

Amit kínálunk:

Telefon: 0672/ 336 900 
e-mail: tvtoronypecs@citromail.hu

Hegedüs Zsolt (üzletvezető):  0630/ 929 95 60
Hegedüs Zsuzsanna (rendezvényszervező): 0630/ 330 15 21

Elérhetőségeink:

Változatos étel- és italkínálat,
a lakodalmas menütől
a luxus gasztronómiáig.

Teljes körű, a pár elképzelésére 
szabott egyedi vendéglátás, 
sablonok nélkül.

Lehetőség a polgári szertartás 
helyben történő lebonyolítására.
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Elizabeth Nardo Curvy

ENC  208-09

Elizabeth Nardo Curvy
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ENC  208-015

Elizabeth Nardo Curvy
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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, 2020

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

Egyes modelljeinket már 
webshopunkon keresztül is megrendelheti: 

www.shop.elizabethnardo.hu

EN magazin 2020 B1-B4.qxp_2014  2019. 10. 14.  21:36  Page B4


