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FALL IN LOVE

Szegedi Anna
MOM Park marketing- és PR-igazgató

with fashion
Ősszel a természet a legszebb színeivel ajándékoz meg minket, lelkesít 
és alkotásra ösztönöz, hogy különleges harmóniáját otthonunkba, 
öltözködésünkbe vagy akár étkezésünkbe is becsempésszük. 

Élje át ezt a varázslatos időszakot! Sütkérezzen egy hangulatos 
étterem teraszán az utolsó délutáni napsugarak melegében, fedezze 
fel saját stílusát az ősz irányadó trendjei között, és kóstoljon bele az 
évszak legfinomabb ízeibe! 

Inspirálódjon bevásárlóközpontunkban olyan világmárkák 
kínálatából, mint a Karl Lagerfeld, a GANT, a Gerry Weber, a Furla vagy 
a Michael Kors! Találja meg a tökéletes szépségápolási kellékeket, 
keresse meg legújabb illatát a Le Parfum luxusparfümériában, melynek 
tulajdonosával, Zólyomi Zsolt parfümőrrel egy érdekes beszélgetést is 
olvashat magazinunk interjú rovatában. 

Vegyen részt izgalmas nyereményjátékunkon szeptember 1. és 30. 
között, és nyerje meg a fődíjunkat, egy félmillió forinttal feltöltött 
MOM Park Kártyát és mellé egy különleges shoppingdélutánt, amikor 
Holdampf Linda stylisttal vásárolhat! A fődíj mellett látogatóink 
további értékes heti nyereményekkel gazdagodhatnak! 

Térjen be a MOM Parkba szeptember 17. és 20. között, találja meg 
a Shopping Days kihagyhatatlan ajánlatait kedvezményes kuponjaink 
segítségével, és szerezze be a szezon legjobb darabjait! 

Élményekből sem lesz hiány, ugyanis október 5-től, négy héten át 
visszatérnek a MOM Park Tematikus Hetek, ahol divat, gasztronómia, 
lifestyle és szépség témában újabb értékes ajándékokért játszhat! 

Engedje, hogy a legfrissebb őszi trendek elvarázsolják, fedezze fel 
a leghangulatosabb lakberendezési kellékeket, és gazdagodjon új 
kulináris élményekkel!
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Mesés
őszi napok

4 TIPP, MELYEKKEL ŐSSZEL IS VIDÁM LEHET!

Az ősz a csodaszép színek, különleges hangulatok időszaka, 
és számtalan boldog pillanatot tartogathat számunkra!  
 
A MOM Parkra ebben az évszakban is számíthat, 
hogy jó kedvre derítse Önmagát! Frissítse fel a szezon 
legstílusosabb darabjaival gardróbját, fedezze fel a legújabb 
szépségápolási kellékeket, próbáljon ki új, izgalmas ízeket, 
és újítsa meg otthonát! Összeszedtünk néhány inspiráló 
ötletet, amivel házhoz viheti a boldogságot!

1. A színek hatással vannak lelkiállapotunkra,  
ezért érdemes odafigyelni, hogy milyen ruhát 

választunk. Ősszel a dinamikus árnyalatok, sziluettek  
és stílusok hódítanak, így egy vidámabb hangulatú  
szettben nem csupán jobb kedvű, hanem divatos is  
lehet! Álmodja újra gardróbját a MOHITO, a Gerry Weber 
vagy a Salamander őszi kollekciójának segítségével,  
melyben a szezon változékony időjárásához passzoló 
karakteres és vibráló darabokat talál!

2. Ősszel bőrünk könnyebben kiszáradhat, ezért nagyobb odafigyelést igényel. Szerezze be a szezonnak 
megfelelő kozmetikai kellékeket a Müllerben, és ne felejtsen el néhány kényeztető terméket is  

bedobni a kosarába – egy pihentető arcpakolás csodákra képes! Ezután már csak egy stílusos smink  
hiányzik majd a kifogástalan külsőhöz! Az őszi ruhatárhoz kiválóan passzolnak az arany csillogású púderek.  
Fedezze fel a Bobbi Brown aktuális kollekciójának bronzosan ragyogó termékeit, melyek csodásan mutatnak  
majd a földszínekben pompázó ruhadarabjai mellett!
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3. Engedje, hogy az évszak 
természetes színei lakását 

is beragyogják! Akár a nappali meleg 
takaróján, akár a konyhai bögréken vagy 
a teraszunk dekorációjában kel életre 
az ősz, biztosan különleges hangulatot 
varázsol majd. Nézzen be a BUTLERS-be, 
ahol számtalan dekorációs ötlet várja! 
Az elegáns és időtlen Arioso üzletében 
kapható különböző színű gyertyákkal 
pedig fantasztikus illatot és meghittséget 
teremthet otthonában! 

4. Az ősz a tartalmas, gazdag ételek és a forró italok időszaka. 
A gasztronómia szerelmesei számtalan különleges íz  

és fogás közül választhatnak éttermeink kínálatából! Térjen be a 
Trattoria Da Lelloba a tradicionális olasz ízek kedvelőjeként vagy  
a Wasabiba a távol-keleti konyha rajongójaként, és kóstolja  
meg az újdonságokat! Az ősz finomságai biztosan elvarázsolják,  
akár egyedül, akár családjával vagy barátaival látogat el hozzánk!  
Ha pedig egy igazán őszi programot keres, szervezzen teadélutánt  
az Angelo Cukrászdába, és kóstolja meg a kiváló süteményeket! 
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Egy esős őszi nap is lehet stílusos és praktikus egyszerre! 
Ne tántorítsa el a borongós idő! Húzzon sötétkék MAX&Co. 
esőkabátot, vagy dobja fel a szettjét egy trendi Karl Lagerfeld 
ernyővel és nincs az az esőfelhő, ami elronthatná a napot! 
Szívesen maradna mégis a négy fal között? Kuckózzon be! 
Gyújtson meg egy The Ritual of Sakura illatgyertyát  
vagy kapcsolódjon ki egy kád forró vízben! Használja  
a NAAVA Holt-tengeri fürdősóját a különleges élményhez,  
és legyen ez a nap csak az Öné! 

Sötétkék 
esőkabát

MAX&Co.:
103 690 Ft 

Nappa hatású  
műbőr hátizsák

LIU JO:
47 590 Ft

The Ritual of Sakura illatgyertya 
DOUGLAS:

7 490 Ft

Hudson Logo and Crossgrain  
férfi hátizsák
MICHAEL KORS:
102 000 FtTHOSEdays RAINY

K/Ikonik esernyő
KARL LAGERFELD:  
ár kérésre

NAAVA Holt-tengeri fürdősó 
+ eukaliptuszolaj 500g
EVITAL:  
1 990 Ft



7

FA S H I O N

Bár az ősznek is megvannak az alapdarabjai, mégis érdemes évről 
évre újítani kicsit a ruhatárunkon. Az évszak legjobb kiegészítői  
a sálak, ezért megéri belőlük két-három különböző stílusú  
darabot is beszereznie! Egy ekrü-fekete Gerry Weber sál például  
igazi jolly joker lehet a szekrényben. Ha szívesen csempészne  
új színt a ruhatárába, a Furla narancssárga Mini Crossbody  
táskája tökéletes megoldás, ha pedig a napsütés hiányában 
ragyogásra vágyna, a Silver Island Swarowski Elements karkötője 
biztosan minden pillanatban csillog majd!

Jenny Fairy női 
bokacipő

CCC:
9 790 Ft 

essentialsŐSZI
Női blúz

RESERVED:
5 495 Ft 

Színes  
pliszírozott  

szoknya
MAX&Co.:
45 590 Ft 

Swarovski  
Elements karkötő 
SILVER ISLAND:
23 900 Ft 

1927  
Mini Crossbody 
női táska 
FURLA:
89 500 Ft 

Ekrü-fekete  
mintás sál 
GERRY WEBER:
20 995 Ft 

Jimmy Choo 
női optikai keret
OPTIC WORLD: 

119 000 Ft 
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Hangolódjon egy tökéletes összeállítással az őszre!  
Egy szuper ballonkabát praktikus, megunhatatlan, 
ráadásul nadrággal és ruhával is stílusos megjelenést 
kölcsönöz. A H&M kínálatában igazi klasszikus darabok 
közül válogathat. Ha a kabátot ezzel a könnyed  
Michael Kors ruhával kombinálja, a szürkébb városi 
napokat is csupa bájjal és nőiességgel töltheti meg! 
A kiegészítők lehetnek feketék, hogy a ruhatára 
többi darabjához is passzoljanak, de ha még feldobná 
valamivel a szettjét, válasszon egy vidám, pöttyös 
harisnyát vagy egy különleges kiegészítőt  
a Lukács Ékszer vagy a Pandora ragyogó kínálatából.

FA S H I O N

Indulásra
KÉSZEN!

Dupla mellrészű 
ballonkabát

H&M:
19 995 Ft 

Csizma
KARL LAGERFELD:

ár kérésre 

Harisnya
CALZEDONIA:

5 295 Ft 

Női táska 
NUBU:
69 900 Ft

Karkötő  
charmokkal  

együtt 
PANDORA:
150 800 Ft 

Pleated Georgette 
női ruha
MICHAEL KORS: 
73 000 Ft 

18 karátos arany  
0,50 ct brilliáns
LUKÁCS ÉKSZER:
590 000 Ft 
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Női táska 
NUBU:
69 900 Ft

Nadrág – MOHITO: 11 995 Ft / Top – INTIMISSIMI: 13 990 Ft / Zakó – MOHITO: 15 995 Ft / Cipő – SALAMANDER: 79 990 Ft / Kabát – GANT: 184 990 Ft  
/ Thomas Sabo fülbevaló – SILVER ISLAND: 62 900 Ft / Thomas Sabo óra – SILVER ISLAND: 62 900 Ft / Auria arany kisasztal – BUTLERS: 12 900 Ft 

/ Florista gyékényfű – BUTLERS: 3 990 Ft
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NYERJEN  
ÁLOMVÁSÁRLÁST!
STÍLUS. INSPIRÁCIÓ. 
NYEREMÉNYEK. 

Töltse meg gardróbját és 
otthonát őszi újdonságokkal,  
és nyerjen egy félmillió  
forinttal feltöltött MOM Park 
Kártyát és mellé egy  
izgalmas shoppingdélutánt 
Holdampf Linda személyi 
stylisttal! 

Nyereményjáték időtartama: 
2020. szeptember 1-30.
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Vásároljon a MOM Park bármely üzletében minimum 20 000 Ft értékben a játék időtartama alatt, vegyen részt a fődíj sorsolásán,  
és nyerjen egy félmillió forinttal feltöltött MOM Park Kártyát és mellé egy izgalmas shoppingdélutánt Holdampf Linda személyi stylisttal!

NYERJEN ÁLOMVÁSÁRLÁST A MOM PARKBAN!

Holdampf Linda 
a sztárok tanácsadója

Stílusérzékét és szakértelmét a legmagasabb szintű profizmus 
jellemzi. A legtöbbet kihozni az emberek megjelenéséből számára 
nemcsak egy munka, hanem valódi hivatás. A tévés produkciók egyik 
legfoglalkoztatottabb stylistja, megannyi hírességnek segített már a 
tanácsaival. Közös fotózásaink során számtalanszor tapasztaltuk, hogy 
Linda szívvel-lélekkel és igazi divatszakértőként dolgozik,  
hogy ízléses és stílusos összeállításokat varázsoljon. Ahogy a diva-
tért, úgy a kisállatokért is rajong: munkája mellett lelkes állatvédő! 
Szívügye az örökbefogadás, aminek állatbarát bevásárlóközpontként 
nemcsak mi, hanem mentett kutyusa, Franci is nagyon örül! 

Vegyen részt nyereményjátékunkon, és legyen Ön a szerencsés, aki 
egy félmillió forinttal feltöltött MOM Park Kártyával indulhat a külön-
leges shoppingdélutánra! Fedezze fel profi segítséggel a személyisé-
géhez legjobban passzoló szetteket, kérjen tanácsokat  
egy gyakorlott stylisttól, és hozza ki a legtöbbet Önmagából!
 
Részletek: www.mompark.hu/nyeremenyjatek

NYERJEN  
ÁLOMVÁSÁRLÁST!

FA S H I O N
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Az ügyesen kialakított gardrób titka, hogy olyan darabokkal frissítjük fel 
a már meglévő ruhatárunkat, melyek illeszkednek a korábbi, jól bevált 
összeállításokhoz is. Mivel ősszel a sötétebb és visszafogottabb  
árnyalatok dominálnak, érdemes ezekhez igazítani megjelenését,  
akár az elegánsabb, akár a sportosabb stílus híve. Egy sötét  
4_skandinavia slim fit zakó remek választás, a lágyabb őszi  
színek kedvelőjeként pedig a H&M-ben érdemes körbenéznie!  
Esősebb napokhoz a tökéletes cipőt az Office Shoes-ban találja  
meg, ha pedig szeretné feldobni szettjét, bátran kombinálja  
egy divatos napszemüveggel a Vision Express üzletéből!  
Egy valódi bőr Griff övvel tökéletesen teljessé válhat  
az őszi outfit!

FOR MEN 
Classic

FA S H I O N

Slim fit öltönyzakó
4_SKANDINAVIA: 

47 990 Ft 

Bugatti ing
GRIFF  
COLLECTION: 
klub 21 510 Ft 

Tommy Hilfiger öv
GRIFF 

COLLECTION: 
 klub 15 210 Ft

Seen férfi 
napszemüveg

VISION EXPRESS: 
9 990 Ft 

GANT férfi csizma
OFFICE SHOES:

41 990 Ft 

Extra szűk fazonú 
pamut chino

H&M: 
7 995 Ft 

Övtáska
NUBU:

45 900 Ft
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Pulóver – GANT: 55 990 Ft / Nadrág – 4_SKANDINAVIA: 23 990 Ft / MVMT óra – SILVER ISLAND: 43 900 Ft / BUTLERS: Savanna kép és keret – 4 990 Ft  
/ Home sweet home kép és keret – 19 990 Ft / Cooper kosár – 4 490 Ft / Florista fű – 3 990 Ft
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I N T E R J Ú

INTERJÚ
Zólyomi

Zsolttal
„A szép parfüm átlátszó ruha  

a bőrön, azonnali élményt nyújt,  
s hosszan emlékezetes marad.”  
– vallja Zólyomi Zsolt, az ország 

egyetlen magyar parfümőre. 
A legjobbaktól tanulta  

mesterségét, mostanra pedig saját 
üzletet nyitott, hogy egyedi és 

személyes termékeivel kápráztassa 
el az illatszerek rajongóit.  
De vajon mivel foglalkozik  

pontosan egy parfümkészítő 
és mi történik egy személyes 

tanácsadáson? A MOM 
Parkban található Le Parfum 

luxusparfüméria tulajdonosával 
készült interjú során ezekre  

a kérdésekre is választ kaptunk. 

Mit jelent számodra a luxus?  
Mivel a nemzetközi luxusiparban dolgozom két évtizede profiként, 
nem meglepő módon már nem kötnek le a brand-ek vagy egy 
topmodell dekoltázsa. Sokkal inkább levesz a lábamról az ötlet,  
a megvalósítás emelkedettsége, a kidolgozás minősége, a művészi 
kvalitás, az emberi értékek, összességében maga a Szépség. 
Szeretem az egyszerűségében is gyönyörű antik svájci aranyórákat, 
és tavaly vettem egy vintage mahagónifa yachtot, elektromos 
hajtással a környezetvédelemért. Egyszerűen döbbenet érzés  
kifutni vele a vízre, és a Cote d’Azure-re képzelni magad,  
de egy Schiff András zongorakoncerttel vagy egy jó Saint-Emilion 
Grand Cru-vel is el lehet varázsolni - ilyesmik.

Mitől exkluzív a Le Parfum luxusparfüméria  
és a benne kapható parfümök?  
A modern parfümipar ma - legnagyobb sajnálatomra - többnyire 
olcsó szintetikus anyagokból kikever valami egyszerű, a többi márká-
tól sem túlságosan különböző, “közérthető átlagterméket”, majd 
ezt hatalmas marketinggel, drága sztárok és celebek segítségével 
megpróbálja éveken át eladni. A kreatív, egyénien bátor, és emellett 
még ma is egzotikus és drága természetes alapanyagokból készülő 
illatokat már csak a kisebb, úgynevezett „niche” parfümkreátorok 
márkáinál találhatjuk meg, akik nem hirdetik magukat, nem lehet 
őket minden parfümériában vagy reptéren kapni, így őrizve az  
exkluzivitásukat. Én a Le Parfum-ben csak ilyen parfümökkel foglal-
kozom, sőt, személyes parfümtanácsadással segítek a választásban.
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I N T E R J Ú

Mi történik, amikor teljesen egyéni parfümöt kreálsz valakinek? 
A custom-made - franciául sur mesure - kreáció a Le Parfum 
csúcsszolgáltatása, ami 2,5 millió forintnál kezdődik. Mintha 
Christian Diortól rendelnél egy - láthatatlan - ruhát: először 
felmérjük a test és a lélek igényeit és a majdani konkrét viselés 
körülményeit, majd hosszú hónapok munkájával, sok száz vagy  
ezer kísérlettel a kedves leendő múzsa bőrére alakítom a parfümöt, 
úgy, hogy 2-3 hetente néhány lehetséges illatvariánst, „elágazási 
pontot” a bőrén is letesztelünk. Nagyon izgalmas, transzcendens 
élmény és önismereti folyamat is egyben, hiszen érzelmek,  
fantáziák és illatemlékek hosszú során keresztül jutunk el  
a tökéletes signature parfüm megalkotásáig. 

Mi történik egy Személyes Parfümtanácsadás alatt? 
Ez egy kb. egyórás luxusszolgáltatás, egy illatos utazás, amely során 
először egy gyors kérdőív segítségével néhány információmorzsát 
megtudok az aktuális életcélokról, az illatpreferenciákról  
és használati szokásokról, de a konkrét egyén bőrének az illata  
a legfontosabb tényező. Ezután rengeteg illatot megszagolva  
közösen elemezzük a lehetséges illatcsaládokat, akkordokat és 
alapanyagokat, majd a szóba jöhető legígéretesebbeket bőrön is 
letesztelve jutunk el a legtökéletesebb parfümhöz. Nagy örömömre 
a tapasztalataim szerint maga a kiválasztás folyamata is nemcsak 
nekem igazi, boldogító élmény, hanem a résztvevőnek is az. 
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Otthoni
Teremtsen otthonában kényeztető luxusfürdőt! Merüljön el egy kád forró vízben  
és hagyja, hogy kedvenc könyvének története messzire repítse a hétköznapokból –  
a BUTLERS Feels Like Heaven kádra helyezhető tartójának segítségével biztosan  
a feltöltődésről szól majd ez a pillanat! Az Yves Rocher testradírral tökéletesen  
selymes bőrt varázsolhat, és isteni illata is segít, hogy maga mögött hagyja  
a stresszes mindennapokat! Tökéletesítse a pillanatot az Arioso Esteban pálcás 
illatosítójával, hogy otthonát csodás illat lengje be.

SPA

B E A U T Y

ebelin mikroszálas 
arctisztító kesztyű

DM: 
599 Ft 

Kimonó
INTIMISSIMI:

20 990 Ft 

Mini Vitamin  
Enriched Face Base 

hidratáló krém
BOBBI BROWN:

5 800 Ft

Gazdag testradír
YVES ROCHER:
2 890 Ft

Feels like heaven 
kádra helyezhető tartó 
BUTLERS:
12 900 Ft

Aromazen Ardonia arcolaj 
ADRIENNE FELLER:

16 510 Ft

Esteban pálcás illatosító 
kis üvegben 

ARIOSO:
7 900 Ft
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INTIMISSIMI: Felső: 8 590 Ft / Nadrág: 6 990 Ft / Köntös: 17 490 Ft / BUTLERS: Velvet bársony kozmetikai táska – 3 490 Ft / Kallos Spa krémtusfürdő – 590 Ft / Nordic Sea törölköző – 7 990 Ft  
/ Feels like heaven kádra helyezhető tartó – 12 900 Ft / Pour Homme elixír – ADRIENNE FELLER: 13 208 Ft / Hidratáló arckrém – BOBBI BROWN: 17 700 Ft / Stacey Halls: Familiárisok – LIBRI: 4 490 Ft 

/ DOUGLAS: Douglas Home Spa gyertya – 4 990 Ft / Jo Malone London gyertya 200 g – 17 600 Ft-tól / Origins fiatalító arclemosó – 10 700 Ft / Douglas fürdőpamacs – 790 Ft  
/ Foreo Luna mini 2 – 46 700 Ft / DM: Fittsponge fürdőszivacs – 549 Ft / Kocostar ajakmaszk – 799 Ft / YVES ROCHER: Riche Crème Jótékony hatású szemkontúr krém – 6 990 Ft  

/ Anti age global szérum esszencia – 13 590 Ft / Tusfürdők, habfürdők, szappanok, testápolók, bőrradírok: DOUGLAS, DM, YVES ROCHER
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A LÉLEKRE HATÓ 
TERMÉSZET

Prémium minőségű, magyar
 természetes kozmetikumok  

Ü Z L E T Ü N K E T  M E G T A L Á L J A  
A  M O M  P A R K  - 1 .  S Z I N T J É N
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KÁPRÁZATOS őszi színek
Csempéssze be az ősz legszebb színeit sminktáskájába is! 
Napközben egy visszafogott Yves Saint Laurent pirosító 
és egy natúr hatású alapozó, például a Douglas Ultralight 
Foundation tökéletes megjelenést kölcsönöz majd 
Önnek. Az esti programokhoz pedig bátran kísérletezzen 
az erőteljesebb árnyalatokkal, akár egy Bobbi Brown 
Crushed Lip Color rúzzsal! Ha szívesen vinne aranyló 
fényt az éjszakába, a Mini Shimmer Brick Bronze 
highlightert próbálja ki! 

Mini Shimmer Brick Bronze 
highlighter púder
BOBBI BROWN:

8 800 Ft

trend IT UP 
Balance&Cover 
Sensitive alapozó
DM:
1 599 Ft

trend IT UP 
Sensitive 

arcpirosító
DM:

999 Ft

B E A U T Y

Douglas 
Make-up
Ultralight 

alapozó 
DOUGLAS:

6 490 Ft

Yves Saint Laurent 
Couture Blush arc-

pirosító
MÜLLER:
15 600 Ft

Yves Saint Laurent Touche 
Éclat ragyogásfokozó 

korrektor
MÜLLER:

 13 700 Ft

Crushed Lip Color 
ajakrúzs 

BOBBI BROWN:
10 400 Ft
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Őszi  beauty
RUTINOM
Az ősz beköszöntével különösen fontos egy jó bőrápolási 
rutin kialakítása, hiszen ahogy a napok egyre hűvösebbek, 
bőrünk fokozottabban igényli majd a védelmet. Az arctisztítás 
ebben az időszakban is elmaradhatatlan lépés, melyhez jó 
alternatíva lehet a kíméletes és hatékony Bobbi Brown Mini 
Soothing Cleansing Oil. Egy olyan gazdag textúrájú mindennapi 
hidratáló, mint az Adrienne Feller Rose de Luxe táplálókréme 
pedig segít megteremteni bőre puhaságát. 

B E A U T Y

Harmony of Ayurveda
ápoló szett
DOUGLAS:
5 990 Ft

LVLY hidratáló 
fátyolmaszk 

manukamézzel
DM:

599 Ft

Mini Soothing 
Cleansing Oil 

sminkeltávolító olaj
BOBBI BROWN:

2 900 Ft

BDK Wood Jasmin 
EDP unisex parfüm

LE PARFUM:
55 000 Ft

Szakállasember 
- Gent Klub Royal 

(arc tonik/ after shave)
LE PARFUM:

10 000 Ft

Rose de Luxe táplálókrém 
ADRIENNE FELLER:

14 732 Ft
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Hiába bújunk meleg kabátokba és puha pulcsikba, hajunk a legtöbbször így is ki van 
téve az időjárás viszontagságainak. Ahhoz, hogy a hűvösebb időben is megvédjük, 
különleges hajápolásra van szükség. Használjon Yves Rocher tápláló balzsamot,  
hogy haja ellenállóbb legyen a külső sérülésekkel szemben, a Douglas 7 wonders  
olajjal pedig a hajvégekről gondoskodhat! A hajápoló eszközök felvitele után  
a dm bükkfából készült minőségi hajkeféjével kíméletesen fésülje át haját,  
hogy selymességet és fényességet biztosítson számára.

ősszel!ÍGY VIGYÁZZON  
A HAJÁRA

Univerzális  
növényi balzsam
YVES ROCHER:

2 490 Ft

Erős hajlakk
BARBER SHOP:

6 260 Ft

2 db-os fodros 
hajgumi szett

H&M:
1 495 Ft

ebelin fa hajkefe
DM:

2 899 Ft

ACM Novophane 
kapszula hajra  
és körömre
EVITAL:
4 974 Ft

7 wonders oil 
hajápoló olaj
DOUGLAS:
4 490 Ft

B E A U T Y
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SHOPPING DAYS
ŐSZ. STÍLUS. 
KEDVEZMÉNYEK.

Fedezze fel az ősz legújabb 
meglepetéseit, szerezze be a 
kuponfüzetet és vásároljon 
kedvezményesen! 

Időtartam:  
2020. szeptember 17-20.

Részletek: 
www.mompark.hu/shopping-days
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A konyha a családi élet fontos helyszíne, ezért a jó hangulat és a finom ételek mellett 
divatos kiegészítőkkel is érdemes megtölteni! Válasszon két domináns színt és alakítsa át 
ezek mentén az étkező stílusát! Egy szép és harmonikus környezetben talán még az ízek is 
finomabbnak tűnnek majd. Ne feledkezzen meg a főétkezések kellékei mellett olyan garni-
túrákról sem, mint a tökéletes kávéscsésze szett! A Nespresso Boutique-ban a finom kávék 
mellett ezt is beszerezheti. Válasszon olyan kötényt, ami harmonizál a kellékek  
és tároló dobozok színével! A kék és fehér mellett például nagyszerűen mutat majd ebben 
a köpenyben, amit a BUTLERS kínálatában talál! Ha pedig a fém kiegészítők híve,  
ez a variálható Tchibo fémkosár sem hiányozhat az otthonából!

SPHERE tányér, 
zsályazöld Ø 28 cm 
BUTLERS:
2 990 Ft

KARLTON BROS.  
keksztartó 
BUTLERS:

 6 990 Ft

MRS. WINTERBOTTOM’S 
krumpli tartó vödör 

BUTLERS:
8 990 Ft

Variálható  
fémkosár
TCHIBO:

 3 995 Ft

REVEAL espresso 
kóstolópohár 
NESPRESSO:
8 990 Ft

Limited edition Master Origins 
Aged Sumatra kávékapszula
NESPRESSO:
1 890 Ft

Butcherstripe 
kötény 

BUTLERS:
5 490 Ft

Mix
&MACH

G A S Z T R O

Wüsthof Silverpoint 
Santoku bordázott kés

EXTRAMETÁL:
11 900 Ft
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Egy tökéletesen felszerelt konyhában főzni fél siker, és hatalmas segítség,  
ha mindig kéznél vannak a különböző folyamatokhoz szükséges, jó minőségű 
eszközök. Egy kiváló kés nem hiányozhat egyetlen konyhából sem, enélkül 
nem is érdemes nekikezdenie a főzésnek! Ha az Extrametál kínálatából választ, 
gyorsan és hatékonyan készítheti majd elő a hozzávalókat az ételhez!  
Ha pedig a SPAR serpenyőjét használja, akkor abban is biztos lehet,  
hogy egyenletesen sülnek meg az összetevők, ezzel is garantálva  
a tökéletes ízélményt. A praktikum mellett ügyeljen a harmóniára is:  
ha a BUTLERS dizájntermékei közül választ, főzés közben is öröm  
lesz körbenéznie a konyhában!

MARBLE KITCHEN 
vágódeszka
BUTLERS:
7 900 Ft

SIMPEX  
serpenyő Ø 28 cm
SPAR

C’est Si Bon  
mini felfújt forma 
(türkiz, narancssárga)
BUTLERS:
1 690 Ft

STONEHENGE 
mozsár
BUTLERS:
7 990 Ft

FM zöldségszeletelő 
és tartó
SPAR

LOFT
konyharuha, 
menta
BUTLERS:
1 490 Ft

Reale tölgyfahordóban 
érlelt gyümölcsös ízű 
balzsamecet-spray
ANITA DELICATE:
3 600 Ft

Barátságos
KONYHA

G A S Z T R O

Wüsthof Silverpoint  
7 részes késbox
EXTRAMETÁL:

 49 900 Ft
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Nő: Ruha – MICHAEL KORS: 92 000 Ft / Thomas Sabo fülbevaló – SILVER ISLAND: 33 300 Ft / Nyaklánc – RESERVED: 1 995 Ft / Férfi: 4_SKANDINAVIA: Nadrág: 19 990 Ft / Ing: 17 990 Ft  
/ MVMT óra – SILVER ISLAND: 40 900 Ft / BUTLERS: Finka tál szürke – 1 990 Ft / Golden nature arany dekor tányér – 5 990 Ft / Pure kitchen fa tál – 4 490 Ft / Bamboo salátakiszedő 2 db – 2 990 Ft  
/ Pepper borsdaráló natúr – 4 990 Ft / Spice scrapper borsdaráló piros – 9 990 Ft / Miss Sophie fém doboz – 4 490 Ft / Menuett rozsdamentes reszelő – 4 990 Ft / Menuett gyümölcsfacsaró tállal  

– 3 990 Ft / C’est Si Bon felfújt forma piros – 1 690 Ft / Hot iron öntöttvas serpenyő – 4 490 Ft / Soul cooking: Fazék 22 cm – 12 900 Ft / Szűrő 20 cm – 4 990 Ft / Spagetti kiszedő – 3 490 Ft  
/ Habverő – 2 790 Ft / Szószos merőkanál – 3 490 Ft / Mrs. Winterbottom’s: Teáskanna – 4 990 Ft / Süteménytartó – 5 490 Ft / Spagettitartó: 5 490 Ft / Kávétartó: 3 490 Ft  

/ Bon apetit konyharuha – 1 990 Ft / DM: Hesters Life Granola – 1 499 Ft / Biopont bio lé – 1 199 Ft – 1 349 Ft / dm Bio krémek – 1 099 Ft – 2 499 Ft / TCHIBO: Termoszpohár – 1 665 Ft  
/ Cafissimo mini kávéfőző – 24 995 Ft / ANITA DELICATE: Clipper Organic instant kavé: 3 990 Ft / Kusmi Tea: 6 500 Ft / Fehérbetétes konyhakés – EXTRAMETÁL: 31 900 Ft  

/ Rózsacsokor: ARIOSO / Ételek, italok: À TABLE!, BAGATELLE MOM PARK, FRUCCOLA, SPAR, BORTÁRSASÁG
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G A S Z T R O

Napközben nem mindig jut időnk egy hosszabb étkezésre, ilyenkor 
pedig jól jöhet néhány gyors megoldás! A Spíler Buda ajánlatából 

elvitelre is rendelhet, ráadásul itt találja a környék egyetlen 
kézműves hamburgerét, ezért, ha valami különlegeset, de mégis 

laktatót szeretne ebédre, ide érdemes beugrania! Ha kényelmesebb 
Önnek, a Vapiano olasz tésztakülönlegességeit és isteni salátáit 

házhozszállítással is kérheti. A Foodstock ételbárban látványkonyha, 
frissen készült sous vide húsok, tortillába tekert finomságok  

és 10% kedvezmény várja a közelben dolgozó vendégeket.

Takeaway
AJÁNLATOK  
IRODISTÁKNAK
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G A S Z T R O

Édesítse meg a napot néhány különleges desszerttel! Ugorjon be két meeting között egy csokis finomságért az à table!-ba, kóstolja meg 
a Szamos házi készítésű croissantjait egy kávé kíséretében, vagy csempésszen bűntudat nélküli édes pillanatokat a délutánba egy mentes 
málnás-mangós sütivel a Bagatelle MOM Parkból. Ha szívesen keverné a nyár hangulatát az ősszel, irány a Häagen-Dazs egy fagyis 
fondüzésre! Ha pedig egy finom borral is kísérné az édességeket, a Bortársaság kínálatában biztos megtalálja hozzá a megfelelő italt! 

Sweet
DREAMS

DEMETER ZOLTÁN
Late Harvest Birtokbor 
Édes 2018 (0,375 liter)

BORTÁRSASÁG:
 4 650 Ft
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G A S Z T R O

Ősszel is különleges gasztro kalandokkal várjuk éttermeinkben! Az elegánsan laza MOM Leroy Bistroban klasszikus magyar fogásokból és grill ételekből 
választhat, ezért kitűnő helyszín lehet egy baráti összejövetelhez, családi vacsorához és egy üzleti találkozóhoz is. A Paulaner Sörházban nemcsak az italok, 
hanem az ételek és a hangulat is garantálja, hogy bármikor belekóstolhasson a bajor életérzésbe. A Fruccola egy remek reggelizős, ebédelős, uzsonnázós hely, 
ahol szuper vegán fogásokat is kóstolhat. Akkor sem kell Ázsiáig utaznia, ha valódi sushit vacsorázna, a Wasabiban a távol-keleti konyha legprofibb  
séfjei gondoskodnak a tökéletes ízekről. 

programokÍNYCSIKLANDÓ



29

G A S Z T R O

a pohárbanÍZÉLMÉNY
Pezsgő ünnepi pillanatok? Egy romantikus, szerelmes este? Régóta várt találkozás, egy őszinte, férfias 
beszélgetés? Életünk fontos pillanatai egy szuper kísérővel még különlegesebbé válnak! Ne bízza a 
véletlenre, készítsen be különböző alkalmakhoz illő italokat bárszekrényébe! A Bortársaság kínálatában  
700 tétel közül, szakértő segítséggel választhatja ki az ízlésének megfelelő nedűket, a SPAR üzletében  
pedig prémium whiskey-k, konyakok és további elegáns italok között keresheti meg kedvencét.

Hennessy V.S.  
Cognac

SPAR
LECLERC BRIANT

Brut Rosé
BORTÁRSASÁG:

 16 800 Ft

Jack Daniel’s
Single Barrel Select 
whiskey
SPAR

PANNONHALMI
Hemina 2019

BORTÁRSASÁG:
 3 750 Ft

ST. ANDREA
Merengő 2016 Eger (díszdobozban)
BORTÁRSASÁG:
8 750 Ft
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L I F E S T Y L E

Ladurée gyertya 
LE PARFUM: 
15 900 Ft

ŐSZI  
HANGULATotthon

Otthonunk az a hely, ahová elvonulhatunk a világ zajától, ahol feltöltődhetünk, pihenhetünk. 
A harmónia megvalósításához válasszon olyan hasznos kiegészítőket, amik dekorációként is 
tökéletesek! Az Esteban Diffúzorral nagyszerű levegőt varázsolhat a lakásba és kifejezetten 
jól mutat, ha berendezésében a fa borítású elemek vagy bézs színárnyalatok dominálnak. 
Egy hatalmas csokor az Arioso üzletéből a gyönyörű látvány mellett friss virágillattal is 
elkápráztatja majd! Szerezzen be néhány gyertyát a Le Parfum luxusparfümériából,  
hogy minden szoba újabb és újabb illattal várja a lakásban! Fokozza a kikapcsolódás  
élményét csodás dallamokkal, melyben kiváló partner lesz ez a letisztult dizájnnal  
rendelkező Vifa Reykjavik bluetooth hangszóró az iCentre kínálatából. 

TASHI tibeti 
bárányszőr párna

BUTLERS:
14 900 Ft

Vifa Reykjavik  
bluetooth  

hangszóró
iCENTRE:
64 990 Ft

Esteban
diffúzor 

faborrítással
ARIOSO:

29 900 Ft

Szezonális,  
kék hangulatú csokor
ARIOSO:
8 000 Ft-tól
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Nő: Ruha – H&M: 12 995 Ft / Cipő – CCC – Gino Rossi: 24 500 Ft / Fülbevaló – H&M: 1 795 Ft / Kabát – GANT: 138 990 Ft / Férfi: 4_SKANDINAVIA: Nadrág: 21 990 Ft / Ing: 14 990 Ft / Mellény: 26 990 Ft  
/ Kabát: 46 900 Ft / Cipő – SALAMANDER: 69 990 Ft / Táska – Helly Hansen: 23 990 Ft / BUTLERS: Finca tálka kék és szürke színben – 1 490 Ft / La bodega vágódeszka – 4 990 Ft / La bodega  

tapas deszka – 5 990 Ft / Golden nature dekor arany levél tál – 5 990 Ft / Mango days dekor levél mangófa deszka – 5 990 Ft / Pure kitchen fa tál – 4 490 Ft / Tout autour tányéralátét  
– 1 690 Ft / Salon colonial poháralátét – 5 990 Ft / Golden nature üvegzáró dugó – 1 690 Ft / Bali bamboo nights lámpás – 5 490 Ft – 19 900 Ft / Sea braid kosár – 5 990 Ft / Aprés pöttyös szalvéta  

– 990 Ft / Le havre mécsestartó – 4 490 Ft / Soft needle kötött takaró – 29 900 Ft / Virágcsokor: ARIOSO / Ételek, italok: À TABLE!, BAGATELLE MOM PARK, FRUCCOLA, BORTÁRSASÁG
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Ősszel is érdemes időt szánni a kikapcsolódásra! A Vista Utazási Irodában hatalmas kínálat várja, 
hogy megtalálja a legjobb helyet a pihenéshez, legyen szó túrázásról a hegyekben vagy kényez-
tető napokról a hévízi termáltónál. Mielőtt meghódítaná a csúcsokat, nézzen körül a Hervisben, 
hogy a legjobb felszereléssel induljon útnak! Külföldi utazásainál ne feledkezzen meg az  
utasbiztosításról, aktív életmódjához pedig válassza az Aktiva Balesetbiztosítást, amit könnyedén  
megköthet a Groupama Biztosítónál. Csak egy pár órája van a lazításra? A Thai Harmónia  
Masszázs Szalonban és a MOM Wellnessben is biztos kezekben lesz, hogy relaxáljon egy kicsit!  
Az aktív pihenés kedvelőjeként utóbbi helyszínen aerobik, indoor cycling és fitneszedzés is várja! 

L I F E S T Y L E

aktív és passzívKIKAPCSOLÓDÁS 
Női esőkabát
HELLY HANSEN:
69 990 Ft

Stockholm hátizsák
HELLY HANSEN:

21 990 Ft
Nike Favorites 
sportmelltartó 

HERVIS:
9 999 Ft

Olajos masszázs
THAI HARMÓNIA  
MASSZÁZS SZALON

Timberland 
bakancs
OFFICE SHOES:
41 990 Ft

Belföldi ajánlatok
VISTA UTAZÁSI IRODA 
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TÖKÉLETES AJÁNDÉK 
MINDEN ALKALOMRA
STÍLUS. MEGLEPETÉS. 
MOM PARK KÁRTYA.

Ajándékozza meg szeretteit 
stílusosan, lepje meg őket 
MOM Park Kártyával!
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L I F E S T Y L E

Minél inkább várják a gyerekek az iskolát, annál könnyebben veszik  
majd az évkezdést is! Szerezzék be közösen a szükséges felszerelést!  
Ki ne szeretné azonnal megmutatni az osztálytársainak szuper hátizsákját 
vagy menő tolltartóját? Válasszanak olyan termékeket, amik egymással 
is jól mutatnak, a Pirexben például hasonló témájú táskát és tolltartót is 
találnak! A Tchibo-ban praktikus és stílusos tárolódobozok, a BUTLERS-
ben Disney termosz várja, hogy felkészüljenek az évkezdésre! 

Scooli tolltartó 
(EberhardFaber  

írószerekkel töltött, 30 részes) 
PIREX:

4 490 Ft

BACKto School
Disney termosz 
BUTLERS:
3 990 Ft

Uzsonnás doboz 
TCHIBO: 
1 995 Ft

Ars Una A4 extra kapcsos 
vonalas füzet 

 PIREX:
630 Ft

Schneiders tolltartó 
PIREX:

5 990 Ft
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L I F E S T Y L E

Néhány jól megválasztott, hasznos kellékkel praktikusabbá teheti a mindennapokat! 
Válasszanak inspiráló üzenetekkel ellátott füzetet és dobják fel színes ceruzával  
a jegyzeteket! Találják meg a legújabb hátizsákot a Hervisben, amiben a nagyobbak  
akár laptopjukat is kényelmesen magukkal vihetik! Merítsenek jó kedvet kedvenc 
zenéikből egy hibátlan hangzású AirPods Pro-val, vagy készüljenek fel időben  
az esős napokra egy stílusos gumicsizmával! 

Apple AirPods Pro
fülhallgató
iCENTRE:
99 990 Ft 

Gárdonyi Géza
A láthatatlan ember 
LIBRI:
2 499 Ft

Puma Phase
 hátizsák
HERVIS:
6 999 Ft

Gyermek 
gumicsizma 
TCHIBO:
az árról 
érdeklődjön 
az üzletben

Smiley füzet, A5 
BUTLERS:
1 900 Ft

Faber Castell 
színesceruza 
MÜLLER:
1 890 Ft
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Zero Waste Konyha 
- Kate Turner
LIBRI:
3 200 Ft

TUDATOSdöntésekL I F E S T Y L E

A zero waste életforma kialakítása tudatos döntések nélkül nem mindig egyszerű. Ha azonban lépésről  
lépésre halad szokásai megváltoztatásán, sikerre viheti elhatározását! Találja meg azokat a megoldásokat, 
amik a legjobban illeszkednek az életvitelébe! Korábban is gyakran használt mosható műanyag dobozokat? 
Töltse fel különböző típusú szilikonformákkal konyhai készletét! Sokszor gondolt rá, hogy feleslegesen  
vásárol újabb és újabb műanyagzacskókat? Szerezzen be egy divatos bevásárlótáskát, ami mindig  
Önnél lehet! Ha a gasztronómia szerelmese, kezdje a zero waste életmód megvalósítását  
a konyhából, és próbáljon meg minél több alapanyagot felhasználni főzés közben!  
Már egy pici változtatás is jelentős lehet, nem kell egyszerre megváltania a világot!

Fekete 
dobro maszk

NUBU:
3 890 Ft

SCITEC Water Jug kulacs
SCITEC NUTRITION:

2 690 Ft

MANHATTAN  
LOUNGE  
fém szívószál
BUTLERS:
2 490 Ft

CARRY ME 
bevásárlótáska

BUTLERS:
1 990 Ft
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könyvajánlóŐszi L I F E S T Y L E

A dánok boldognak születnek, vagy tudnak 
valamit, amit mások nem? Helen Russell egy női 
magazin szerkesztőjeként dolgozik Londonban,  
és látszólag mindene megvan. Azonban a soha 
véget nem érő munka, az ingázás lassan felőrli. 

Amikor a férje állást kap Dániában,  
Helen elhatározza, hogy egy év alatt kideríti  

a dán boldogság titkát.

Katartikus erejű történet egy kislányról,  
aki hallgatással válaszol az őt érő traumákra. 

Ellen apja halála óta nem szólal meg, és bátyja 
is teljesen bezárkózik. Családjukat a széthullás 

fenyegeti. Vajon képesek lesznek új életet kezdeni 
a múltjuk romjain? A regényben összecsúszik  

a múlt és a jelen, az emlékek és a valóság,  
az élők és a holtak világa.

Bereményi Géza önéletrajzi regénye elsősorban  
a gyermek- és ifjúkorral foglalkozik.  

A II. világháború után felnövő szerzőt nagyszülei 
és a Teleki téri piac nevelték. 1956-ban, tízévesen 

élte át a forradalmat, kamaszkori lázadása és 
szárnypróbálgatási egybeestek a Kádár-rendszer 

megszilárdulásával. A könyv egy érzékeny  
művész vallomása.

Egy év a világ legboldogabb országában
Helen Russell

LIBRI:
3 500 Ft

Isten hozott Amerikában
Linda Boström Knausgård

LIBRI:
3 199 Ft

Magyar Copperfiels
Bereményi Géza

ANIMA KÖNYVESBOLT:
5 499 Ft
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King’s Man: A kezdetek

Mikor a történelem legszörnyűbb zsarnokai  
és bűnöző lángelméi összegyűlnek, hogy háborút 
kirobbantva emberek milliót tüntessék el a föld 
színéről, egyetlen férfi képes rá, hogy versenyt 

futva az idővel megállítsa őket.  

Bemutató: 2020. szeptember 17.

Trollok a világ körül

Minden csupa csillám és boldogság Trollvárosban, 
de egy titokzatos fenyegetés az ország összes 

trollját veszélybe sodorja, így Pipacs, Ágas  
és a barátok bandája nekivág egy nagyszabású 

expedíciónak, és együtt néznek szembe  
a kalandokkal. 

Bemutató: 2020. október 29.

Fekete özvegy

A Marvel Studios akciódús kém-thrillerében  
egy veszedelmes összeesküvés eléri  

Natasha Romanoffot, ezért szembe kell néznie 
múltja sötét epizódjaival, kém múltjával és családi 
kötelékeivel, amiket már jóval azelőtt felbontott, 

hogy Bosszúálló lett.

Bemutató: 2020. november 5.

SHOWTIME
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ŐSZI TEMATIKUS HETEK 
ÉLMÉNY. JÁTÉK. AJÁNDÉK.  

Ismerje meg a MOM Park sokszínű kínálatát 
2020. október 5. és november 1. között  
a Tematikus Hetek keretében.  
Kulináris élményekre vágyik? Vagy inkább  
a következő szezon legstílusosabb darabjaiért 
kiállt a gardróbja? Esetleg a szépségápolás 
érdekli igazán? Netán inspirációra vágyik,  
hogy felrázza a hétköznapokat?  
Akármit is keres, a Tematikus Heteken biztosan 
megtalálja, és még értékes nyereményekkel is 
gazdagodhat. 

A nyereményjáték részleteit keresse  
a www.mompark.hu weboldalon!

SZÉPSÉG

GASZTRO

LIFESTYLE 

DIVAT 

www.mompark.hu
www.facebook.com/mompark
www.instagram.com/mompark

A PARK© Magazin, márkanév, védjegy és a logó kizárólagos tulajdonosa az OTP Ingatlan Befektetési 
Alapkezelő Zrt. A PARK© Magazin a MOM Park Bevásárlóközpont kiadványa. Tilos a PARK© Magazin bármely 
részének bármilyen formában és módon való másolása, feldolgozása a jogtulajdonosok engedélye nélkül.

Az esetleges nyomdai hibákért a PARK© Magazin nem vállal felelősséget. A Magazinban szereplő ajánlatok  
a készlet erejéig érvényesek és a termékek árainak változtatási jogát fenntartjuk.

Kreatív ügynökség: Café Communications

Megközelítés:

Autóval: A MOM Park Bevásárlóközpont mélygarázsát a Csörsz utcai és az Alkotás 
utcai bejáratokon keresztül közelíthetik meg vásárlóink. A Csörsz utcai mélygarázs-
bejárat sorompójával szemben elektromos töltőállomások találhatóak, ahol a 
vásárlás ideje alatt ingyenesen töltheti fel autóját a parkolási díj megfizetése 
mellett.

Tömegközlekedéssel: A 17-es és 61-es villamos Csörsz utcai megállójától fél perc 
sétával érhető el a Bevásárlóközpont, vagy a 212-es, 139-es, 140-es, 140 A-s és 
142-es autóbuszokkal.

hétfő — vasárnap: 
11:00 — 23:00*

Nyitvatartás:

Éttermek:
hétfő — szerda: 
10:00 — 20:00*

csütörtök — szombat: 
10:00 — 21:00*

vasárnap: 
10:00 — 18:00

Üzletek:

* Egyes üzletek és éttermek a fentiektől 
eltérő nyitvatartással üzemelnek.

A MOM Park Bevásárlóközpont exkluzív márkákkal, minőségi szolgáltatásokkal
és kulináris élvezetekkel várja látogatóit Budapest XII. kerületében. A főváros
elegáns csomópontján több mint 100 üzlet és szolgáltatóegység kínál kimagasló
minőséget. 

Címünk: 1123 Budapest, Alkotás u. 53.



40
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